
Stanovy Slovenskej baseballovej federácie 

 

 
strana 1 z 8 

Slovenská baseballová federácia 
Stanovy 

 
 

Čl. 1 
Názov, právna forma, sídlo a spôsob konania 

 
(1) Slovenská baseballová federácia (ďalej len „SBF“) je občianskym združením podľa 

zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúcim 
fyzické osoby a právnické osoby v športe baseball. 

 
(2) Názov SBF v anglickom jazyku je „Slovak Baseball Federation“. 
 
(3) Sídlom SBF je Junácka 6, 832 80 Bratislava 3. 
 
(4) V mene SBF vykonávajú právne úkony prezident SBF a generálny sekretár SBF 

samostatne. Každá z uvedených osôb môže na vykonanie konkrétneho právneho úkonu 
v mene SBF písomne splnomocniť inú osobu. 
 
 

Čl. 2 
Poslanie 

 
Poslaním SBF je najmä 

a) organizovanie súťaží v baseballe a rozvoj tohto športu na území Slovenskej republiky, 
b) zastupovanie združených športovcov a klubov voči medzinárodnej baseballovej federácii, 
c) zabezpečovanie účasti družstiev na medzinárodných súťažiach v baseballe. 
 
 

Čl. 3 
Členstvo právnickej osoby 

 
(1) Členstvo právnickej osoby v SBF (ďalej len „Klub SBF“), vzniká prijatím do SBF 

Plénom základe písomnej žiadosti Klubu SBF o členstvo v SBF a následným uzatvorením 
zmluvy o súčinnosti Klubu SBF a SBF. 

 
(2) Klub SBF musí počas svojho členstva v SBF spĺňať všetky nasledovné podmienky: 

a) je občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 
v znení neskorších predpisov, 
b) jeho poslanie súvisí so športom baseball, 
c) jeho riadnym členom je najmenej 12 fyzických osôb. 

 
(3) Klub SBF preukazuje podmienky podľa bodu 2 písm. a) a b) tohto článku predložením 

úradne overenej kópie registrovaných stanov, na ktorých je viditeľná pečiatka a podpis 
príslušného zamestnanca Ministerstva vnútra SR. 

 
(4) Podmienku podľa bodu 2 písm. c) tohto článku overuje SBF nahliadnutím do Registra 

fyzických osôb v športe1 a do Registra právnických osôb v športe.2 
 
(5) Členstvo Klubu SBF zaniká jeho  

a) písomným oznámením o ukončení členstva doručeným na SBF, 
b) zánikom jeho právnickej osoby, 

                                                           
1
 §80 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2
 §81 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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c) vylúčením Plénom. 
 
(6) Klub SBF má právo 

a) účasti na Pléne v zastúpení osobou oprávnenou konať v mene Klubu SBF, 
b) na prístup k všetkým informáciám týkajúcich sa SBF, 
c) podieľať sa na činnosti SBF. 

 
(7) Klub SBF má povinnosť 

a) dodržiavať stanovy SBF, vnútorné predpisy SBF, rozhodnutia orgánov SBF a zmluvu 
o súčinnosti Klubu SBF a SBF, 
b) platiť členské príspevky do SBF v sume a termíne schválených Plénom, 
c) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo SBF. 
 
 

Čl. 4 
Členstvo fyzickej osoby 

 
(1) Členstvo fyzickej osoby v SBF (ďalej len „Člen SBF“), vzniká prijatím do SBF Plénom 

na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o členstvo v SBF, predloženej prostredníctvom 
Klubu SBF, v ktorom je fyzická osoba riadnym členom. 

 
(2) Podmienkou členstva Člena v SBF je jeho riadne členstvo v práve jednom Klube SBF. 
 
(3) Podmienku podľa bodu 2 overuje SBF nahliadnutím do Registra fyzických osôb v 

športe3 a do Registra právnických osôb v športe4. 
 
(4) Členstvo člena SBF zaniká: 

a) písomným oznámením o ukončení členstva v SBF, doručeným Klubu SBF, alebo SBF, 
b) úmrtím, 
c) vylúčením Plénom. 

 
(5) Člen SBF má právo 

a) navrhovať kandidátov na členov volených orgánov SBF, 
b) navrhovať svojmu členskému Klubu SBF delegáta, ktorý bude zastupovať Klub SBF na 
Pléne, 
c) na všetky informácie týkajúce sa činnosti SBF, 
d) podieľať sa na činnosti SBF, 
e) byť volený do orgánov SBF. 

 
(6) Člen SBF má povinnosť 

a) dodržiavať stanovy SBF, vnútorné predpisy SBF a rozhodnutia orgánov SBF, 
b) platiť členské príspevky do členského Klubu  SBF v sume a termíne schválených 
najvyšším orgánom Klubu SBF a do SBF v sume a termíne schválených Plénom, 
c) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo SBF. 

 
 

Čl. 5 
Orgány SBF 

 
(1) Orgánmi SBF sú: 

a) Plénum, 
b) Správna rada, 

                                                           
3
 §80 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

4
 §81 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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c) Dozorná rada. 
 

(2) Orgány SBF sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri 
rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra SBF; ak rozhodnú v rozpore s jeho 
stanoviskom, sú povinní zverejniť dôvod rozporného rozhodnutia, ako aj predmetné 
stanovisko kontrolóra SBF. 

 
(3) Výkon funkcie volených členov orgánov SBF je nezlučiteľný s výkonom funkcie v 

štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre SBF, 
Klub SBF, alebo Člena SBF. 

 
(4) Funkčné obdobie členov Správnej rady sú 4 roky, členov Dozornej rady je to 5 rokov. 
 
(5) Formou rozhodovania orgánov SBF je uznesenie. 
 
(6) Zápisnica z rokovania orgánu SBF 

a) obsahuje všetky náležitosti podľa osobitného predpisu5, 
b) obsahuje uznesenie orgánu SBF, 
c) sa zverejňuje na webovom sídle SBF do 15 dní odo dňa zasadnutia príslušného orgánu. 
 
 

Čl. 6 
Plénum 

 
(1) Najvyšším orgánom SBF je Plénum. Plénum SBF sa uskutočňuje najmenej raz za rok 

 
(2) Členovia Pléna sú 

a) po dvoch delegátoch každého Klubu SBF“), z ktorých jeden sa preukazuje písomným 
splnomocnením na právny úkon zastupovania svojho Klubu SBF na Pléne (ďalej len 
„Delegát, 
b) členovia Správnej rady, 
c) členovia Dozornej rady, 
d) pracovníci sekretariátu, 
e) predkladatelia žiadostí o členstvo právnických osôb v SBF, 
f) hostia navrhnutí ktorýmkoľvek účastníkom Pléna, prítomnosť ktorých musí schváliť 
Plénum. 
g) zástupcovia športovcov 
h) zástupcovia športových odborníkov 
 
Voľby do orgánov národného športového zväzu sa vykonávajú na zasadnutí najvyššieho 
orgánu Pléna SBF alebo elektronickou formou prostredníctvom informačného systému 
v športe v súlade s predpismi národného športového zväzu 
 

(3) Členmi najvyššieho orgánu Pléna SBF s právom hlasovať sú zástupcovia športových 
klubov, športovcov, športových odborníkov a ďalších členov národného športového zväzu 
alebo zástupcovia zvolení športovými klubmi, športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími 
členmi národného športového zväzu. 

 
Každý Klub SBF má pri hlasovaní nasledovný počet hlasov: 

a) jeden za členstvo klubu v SBF, a 
b) jeden za každé družstvo, ktoré 

                                                           
5
 § 21 ods. 2 a § 23 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
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1. riadne dohralo poslednú súťaž SBF, ak Plénum zasadá v mimo súťažnom období, alebo 

2. hrá aktuálnu súťaž SBF, ak Plénum zasadá v súťažnom období. 
c) jeden za klub ktorý odohralo najvyššiu súťaž a zúčastnilo sa playoff o Majstra Slovenska 
d) jeden za klub ktorý má v súťažiach SBF mládežnícke družstvo (žiaci, kadeti, juniori) 

Členom najvyššieho orgánu, Pléna SBF je najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho 
navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov. 
 

Volený člen najvyššieho orgánu sa zúčastňuje na zasadnutí najvyššieho orgánu osobne 
alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen najvyššieho 
orgánu. Volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí 
najvyššieho orgánu predložením zápisnice o jeho zvolení. 

 
Každý člen národného športového zväzu môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu 

v orgánoch národného športového zväzu. 
 
Každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch národného 

športového zväzu, ak ju navrhne člen národného športového zväzu. Ak ide o voľbu zástupcu 
záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k národnému športovému zväzu, kandidátov 
navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny. 

 
(4) Ak klub, alebo ktorýkoľvek z registrovaných členov tohto klubu, nevie preukázať, že 

má vyrovnané záväzky voči SBF, Plénum môže dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných 
Delegátov odňať tomuto klubu hlasovacie právo až do preukázania vyrovnania týchto 
záväzkov. 
 

(5) Plénum sa koná na území Slovenskej republiky na mieste, ktoré je verejne dostupné 
obvyklým spôsobom 
a) do 30 dní od uplynutia jedného roka od konania posledného Pléna, 
b) do 10 dní od doručenia žiadosti nadpolovičnej väčšiny Klubov SBF alebo kontrolóra SBF 
o konanie Pléna. 
 

 (6) Okrem termínov uvedených v bode 5 sa Plénum môže konať aj v inom termíne na 
základe rozhodnutia Dozornej rady, pričom ustanovenia bodu 5 tohto článku nesmú byť 
porušené. 
 

 (7) Plénum zvoláva 
a) Správna rada najmenej 30 dní pred termínom jeho konania, ak nastala situácia podľa 
bodu 5 písm. a), alebo bodu 6, 
b) Správna rada najmenej 7 dní pred termínom jeho konania, ak nastala situácia podľa  bodu 
5 písm. b), 
c) ktorýkoľvek Člen SBF najmenej 7 dní pred termínom jeho konania, ak si Správna rada 
nesplnila povinnosť podľa písm. a) alebo b), alebo ak uplynulo funkčné obdobie členov 
orgánov podľa Čl. 5 bodu 4,  a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení. 
 

(8) V prípade, ak podľa bodu 7 písm. c) zvolali Plénum viacerí Členovia SBF nezávisle od 
seba, za legitímne sa považuje to Plénum, ktoré zvolal kontrolór SBF. Ak kontrolór SBF 
Plénum nezvolal, za legitímne sa sa považuje to Plénum, ktoré bolo zvolané ako prvé v 
poradí. 

 
(9) Pre účely týchto stanov sa za zvolanie Pléna považuje písomné zaslanie informácie 

o dátume, mieste, čase začiatku konania a programe Pléna všetkým Klubom SBF a všetkým 
členom Pléna podľa bodu 2 písm. b) až e). 

Pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie Pléna SBF sa zasielajú 
osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí najmenej sedem dní pred konaním 
zasadnutia. 
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(10) Plénum vedie osoba poverená jeho zvolávateľom. 

 
(11)  Na uznášaniaschopnosť Pléna SBF je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny 

všetkých členov najvyššieho orgánu, Pléna SBF s právom hlasovať. Plénum je 
uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica Delegátov všetkých Klubov SBF.  
 

(12) Plénum najmä 
a) schvaľuje program rokovania na začiatku rokovania nadpolovičnou väčšinou hlasov 
prítomných Delegátov; vo veciach, ktoré neboli súčasťou takto schváleného programu môže 
Plénum prijať len odporúčania a stanoviská, 
b) rozhoduje o prijatí a zmenách stanov SBF dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných 
Delegátov, 
c) rozhoduje o zániku SBF dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných Delegátov, 
d) schvaľuje súťaže SBF dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných Delegátov, 
e) rozhoduje o žiadostiach o prijatie nových Klubov SBF a Členov SBF a o ich vylúčení zo 
SBF nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných Delegátov, 
f) volí a odvoláva členov volebnej komisie, ktorá riadi voľby do orgánov SBF podľa písm. g) 
tohto bodu nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných Delegátov, 
g) volí a odvoláva 
1. prezidenta SBF a ďalších členov Správnej rady, zástupcu licenčného orgánu 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných Delegátov, 
2. predsedu Dozornej rady a ďalších jej členov nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 
Delegátov, 
3. generálneho sekretára SBF, 
h) schvaľuje plán činnosti, rozpočet, správu o hospodárení a výročnú správu SBF 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných Delegátov, 
i) schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti6 alebo nadobudnutie, zmenu či zánik 
majetkových práv v takejto spoločnosti dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných 
Delegátov, 
j) rozhoduje o akýchkoľvek iných otázkach nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov, 
 

(13) Voľby do orgánov SBF, hlasovanie o personálnych otázkach, alebo hlasovanie na 
požiadanie aspoň jednej štvrtiny hlasov prítomných Delegátov sa vykonávajú tajne. V 
ostatných prípadoch sa hlasovanie vykonáva verejne. 
 

(14) Prezident SBF je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek Člena SBF požiadať Ministerstvo 
školstva, vedy výskumu a športu SR o určenie nezávislého pozorovateľa, ktorý bude 
oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania 
hlasov. 

 
(15) Sekretariát SBF je povinný zaslať zápisnicu z Pléna SBF všetkým osobám 

oprávneným zúčastniť sa Pléna SBF. 
 

 
Čl. 7 

Správna rada 
 

(1) Správna rada riadi činnosť SBF v čase medzi Plénami v súlade s uznesením Pléna.  
 

(2) Členmi Správnej rady sú prezident SBF a ďalší 4 jej členovia. 
 

                                                           
6
 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
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(3) Členovi Správnej rady vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do Správnej rady. 
 

(4) Členovi Správnej rady zaniká mandát 
a) uplynutím štyroch rokov odo dňa jeho zvolenia, 
b) písomným vzdaním sa členstva v Správnej rade, 

c) odvolaním Plénom, alebo 
d) úmrtím. 
 

(5) Členovia Správnej rady, ktorým uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 4 písm. a) tohto 
článku, sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie fungovania SBF až 
do zvolenia nových členov Správnej rady. 
 

(6) Zaniknutím mandátu člena Správnej rady podľa bodu 4 písm. b) až d) Správna rada 
pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšieho Pléna. Na 
tomto Pléne jeho Delegáti zvolia nového člena Správnej rady v súlade s Čl. 6 bodom 13, 
písm. g). 
 

(7) Zasadnutia Správnej rady zvoláva prezident SBF. 
 
(8) Zasadnutie Správnej rady riadi prezident SBF alebo ním písomne poverená osoba. 

 
(9) Na zasadnutí Správnej rady majú právo zúčastniť sa členovia Dozornej rady. 
 
(10) Správna rada 

a) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Plénum, 
b) zabezpečuje činnosť SBF podľa plánu činnosti schváleného Plénom, 
c) vytvára a zverejňuje súťažný poriadok, ktorý upravuje podmienky účasti na súťažiach 
organizovaných SBF a ich hodnotenie. 
d) vytvára a zverejňuje termínový kalendár súťaží, 
e) je disciplinárnym orgánom a orgánom na riešenie sporov SBF. 
 

(11) Správna rada prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na jej 
zasadnutí. 
 

(12) Sekretariát SBF je povinný zaslať zápisnicu z rokovania Správnej rady všetkým 
osobám oprávneným zúčastniť sa Správnej rady. 
 
 

Čl. 8 
Dozorná rada 

 
(1) Dozorná rada kontroluje dodržiavanie stanov SBF a uznesení Pléna orgánmi SBF 

Klubmi SBF a Členmi SBF, upozorňuje ich na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich 
odstránenie. 
 

(2) Členmi Dozornej rady sú 
a) predseda Dozornej rady, 
b) aspoň dvaja ďalší členovia Dozornej rady. 
 

(3) Predseda Dozornej rady vykonáva funkciu kontrolóra SBF podľa osobitného predpisu.7 
Ak predsedovi Dozornej rady zanikne mandát, funkciu kontrolóra SBF vykonáva iný člen 
Dozornej rady na základe jej uznesenia až do zvolenia nového predsedu Dozornej rady.  

                                                           
7
 Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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(4) Členovi Dozornej rady vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do Dozornej rady. 

 
(5) Členovi Dozornej rady zaniká mandát 

a) uplynutím štyroch rokov od jeho zvolenia, 
b) písomným vzdaním sa členstva v Dozornej rade, 

c) odvolaním Plénom, alebo 
d) úmrtím. 
 

(6) Členovia Dozornej rady, ktorým uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 5 písm. a) tohto 
článku, sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie činnosti SBF až do 
zvolenia nových členov Dozornej rady. 
 

(7) Zaniknutím mandátu člena Dozornej rady podľa bodu 4 písm. b) až d) Dozorná rada 
pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšieho Pléna. Na 
tomto Pléne jeho Delegáti zvolia nového člena Dozornej rady v súlade s Čl. 6 bodom 13, 
písm. g). 
 

(8) Dozorná rada prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na jej 
zasadnutí. 
 

(9) Výkon funkcie člena Dozornej rady je nezlučiteľné s výkonom funkcie člena iných 
orgánov SBF.  
 
 

Čl. 9 
Majetok a hospodárenie SBF 

 
(1) Majetok SBF môže tvoriť hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva. 
 
(2) Zdrojom príjmov SBF sú členské príspevky, dotácie a príspevky z verejných zdrojov, 

dary, finančné a nefinančné plnenia za služby poskytnuté tretím osobám ako samostatná 
zárobková činnosť v rozsahu poslania SBF. 

 
(3) S majetkom SBF hospodári Správna rada v súlade s uznesením Pléna. 

 
 

Čl. 10 
Zánik SBF 

 
(1) Po rozhodnutí o zániku SBF zvolí Plénum likvidátora a určí termín nasledujúceho 

Pléna za účelom schválenia správy o likvidácii predloženej likvidátorom. 
 
(2) Likvidátor vykoná možné vyrovnanie záväzkov a pohľadávok SBF a predloží o tom 

správu Plénu. 
 
(3) Postup uvedený v bode 1 a 2 tohto článku sa opakuje až do schválenia správy o 

likvidácii. 
 
(4) Všetok majetok SBF, zostávajúci vo vlastníctve SBF po schválení správy o likvidácii, 

bude prevedený na všetky Kluby SBF v pomere ich hlasov na Pléne, na ktorom bola 
schválená správa o likvidácii. 
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Záverečné ustanovenia 
 

(1) Výklad týchto stanov a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva 
Správna rada. 

 
(2) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením Plénom dňa 15 mája 2016 a 

účinnosť ich registráciou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Doterajšie stanovy SBF 
strácajú účinnosť nadobudnutím účinnosti týchto stanov. 
 
 
 
 
 
 
 
 


