SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA
SLOVAK BASEBALL FEDERATION

7 FEBRUÁRA 2019

20190207/001

Bratislava, 7 februára 2019

členovia SBF (kluby)
funkcionári
hostia
Oznámenie
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Plénum klubov SBF sa bude konať dňa 7 marca 2019
(štvrtok) o 17:30 hod. na ZŠ Kalinčiakova12 v Bratislave
Účastníkmi Pléna sú (v zmysle stanov SBF):
a) po dvaja delegáti z každého klubu, písomne poverení zastupovať klub na
Pléne, pričom jeden z nich má právo hlasovať,
b) členovia Kontrolnej komisie,
c) členovia SPR, generálny sekretár,
d) delegáti klubov, ktoré žiadajú o prijatie do SBF,
e) hostia, ktorých prítomnosť musia odsúhlasiť delegáti Zhromaždenia.
Mimobratislavskí účastníci budú mať po predložení platných dokladov preplatené cestovné
náklady podľa legislatívnych noriem SBF. Materiály na rokovanie zasielame klubom a ďalším
účastníkom Pléna elektronickou formou ako príloha k listu
Tešíme sa na Vašu účasť.
František Bunta
generálny sekretár SBF
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
POVERENIE
Týmto poverujeme zastupovať náš klub na Pléne SBF 2019, ktoré sa uskutoční dňa
7.3.2019 o 17:30 na ZŠ Kalinčiakova 12 v Bratislave.
Meno, priezvisko, dátum narodenia účastníkov ( max. dvaja zástupcovia za klub )

1
Pečiatka a podpis vedúceho klubu
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PROGRAM ROKOVANIA
Plénum SBF
Dátum:
Miesto:
Čas:

7 marca 2019
Bratislava, Kalinčiakova 12
Prezentácia delegátov 17:30, začiatok 18:00

Rokovací program je navrhnutý podľa platných Stanov SBF
1.
Prezentácia členov Pléna
Delegáti jednotlivých klubov odovzdajú svoje poverovacie lístky na zastupovanie klubu
na Pléne SBF a zapíšu sa do prezenčnej listiny. / Poverovacie lístky na Plénum
nájdete na konci emailu, prineste ich potvrdené klubom – alebo ich naskenované
pošlite na sekretariát SBF office@baseballslovakia.com
/ NEZABUDNITE ZO SEBOU PRINIESŤ – BEZ LÍSTKA NIE JE MOŽNÉ HLASOVAŤ /
2.
Otvorenie Pléna
Dušan Noga, prezident SBF privíta všetkých zúčastnených na Pléne SBF 2019,
odovzdá slovo kontrolnej komisii, ktorá oboznámi všetkých zúčastnených s platnými
počtami hlasov jednotlivých klubov podľa správy Riaditeľa súťaží na základe odohrania
súťaží v roku 2018. (Správa Riaditeľa súťaží je prílohou programu Pléna SBF 2018).
3.
Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, voľba zapisovateľa
zápisnice
Dušan Noga prednesie návrh na zloženie pracovných komisií Pléna a vyzve účastníkov
aby sa k návrhu vyjadrili. Komisie Pléna sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných delegátov.
Mandátová komisia je trojčlenná pracovná skupina, ktorej úlohou je:
 preveriť splnenie podmienok hlasovacieho práva
 vedieť pred každým hlasovaním počty osôb s hlasovacím právom
 oboznámiť Plénum so svojimi pozorovaniami pri zmene počtu hlasujúcich
Návrhová komisia je trojčlenná pracovná skupina, ktorej úlohou je vypracovať znenie
Uznesenia na schválenie Plénu SBF
Volebná komisia je trojčlenná pracovná skupina, ktorej úlohou je:
 riadiť priebeh volieb a technicky ho zabezpečovať
 o výsledku volieb informovať členov Pléna

Návrh na spojenie komisií do jednej
Zapisovateľ zápisnice vykonáva zo zasadnutia Pléna písomný, alebo zvukový záznam,
ktorého originál sa archivuje a je vo forme Zápisnice z Pléna poskytnutý jeho členom.
Určiť osobu
4.
Schválenie programu rokovania
Dušan Noga vyzve všetkých zúčastnených aby sa vyjadrili k programu rokovania.
O programe rokovania sa hlasuje nadpolovičnou väčšinou zúčastnených delegátov.
5.
Správa o stave organizácie
Prezident SBF prednesie správu o činnosti organizácie v roku 2019 a správu o stave
organizácie na konci tohto roku.
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6.

Správa o činnosti za uplynulé obdobie
 Správa generálneho sekretára, správy jednotlivých komisií
7.
Správa o hospodárení SBF
Sekretár SBF František Bunta prednesie hospodársku správu za rok 2018 a oboznámi
o finančnom a hospodárskom prechode organizácie do roku 2019 a o financovaní
športu v súčasnosti.
Návrhy na nasledujúce obdobie
Sekretariát SBF predstaví návrh a priority vedenia organizácie na nasledujúce obdobie.
Návrhy na zmeny vo VOP – nové znenie VOP
8.
Rozpočet SBF na rok 2019
Delegáti Pléna sa vyjadria k návrhu rozpočtu na rok 2019
9.
Pripravenie uznesenia SBF
Návrhová komisia sformuje presné znenie uznesenia, pripraví ho na schválenie Plénom
SBF.
10. Prijatie uznesenia
Predseda návrhovej komisie prednesie prítomným znenie Uznesenia. Uznesenie sa
prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov na Pléne SBF.
Ukončenie Pléna SBF
Prezident SBF poďakuje všetkým zúčastneným a Plénum 2019 ukončí.
Prípravil: Dušan Noga, František Bunta, Pavol Mozola
Poznámky:
 Na žiadosť ¼ delegátov sa môže vyhlásiť prestávka v rokovaní.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––
POVERENIE
Týmto poverujeme zastupovať náš klub na Pléne SBF 2019, ktoré sa uskutoční dňa
7.3.2018 o 17:30 v Bratislave.
Meno, priezvisko, dátum narodenia účastníkov ( max. dvaja zástupcovia za klub )

pečiatka a podpis štatutára klubu
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ZÁPISNICA z
Pléna SBF
Dátum:
Miesto:
Čas:

7 marca 2019
Bratislava
17:30

Rokovací program je navrhnutý podľa platných Stanov SBF

1. Prezentácia členov Pléna
Delegáti jednotlivých klubov odovzdali svoje poverovacie lístky na zastupovanie klubu na
Pléne SBF. Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Prítomné kluby a počet hlasov:
Klub
Apollo Bratislava
Spiders Bratislava
BK Martin
Slovan Bratislava
Desperados Levice
Fighting Flies Bratislava
Maceitos Jelka
Skalica
1.BK Košice
Crows Košice
Toreros Topoľčany
Panthers Trnava
Giants Trnava
Angels Trnava
Spolu hlasov

Počet hlasov
6
2
2
2
1
2
1
3
1
1
2
1
1
4
29

Spolu prítomných: 18 hlasov, nadpolovičná väčšina 10 hlasov, dvojtretinová väčšina 13
hlasov
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2. Otvorenie Pléna
Dušan Noga, prezident SBF privítal všetkých zúčastnených na Pléne SBF 2019, odovzdal
slovo kontrolnej komisii, ktorá oboznámila všetkých zúčastnených s platnými počtami hlasov
jednotlivých klubov podľa správy Riaditeľa súťaží na základe odohrania súťaží v roku 2018.
Komisia konštatovala: všetkých hlasov je 29, prítomných s hlasovacím právom je 18, čím
je splnená podmienka uznášaniaschopnosti pléna, nadpolovičná väčšina je 10 hlasov,
dvojtretinová väčšina je 13 hlasov.

3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, voľba zapisovateľa zápisnice
Dušan Noga predniesol návrh na zloženie pracovných komisií Pléna a vyzval účastníkov aby
sa k návrhu vyjadrili. Komisie Pléna sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
delegátov. Prezident SBF dal návrh na zlúčenie komisií.
Mandátová komisia – Radovan Nespala
Návrhová komisia – Marek Červený
Volebná komisia – Jakub Valko
Hlasovanie o zlúčenie komisii: (hlasovanie číslo 1)
Za návrh: 18 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov.
Výsledok hlasovania: schválené.
Voľba zapisovateľa:
Zapisovateľ zápisnice vykonáva zo zasadnutia Pléna písomný, alebo zvukový záznam,
ktorého originál sa archivuje a je vo forme Zápisnice z Pléna poskytnutý jeho členom. Za
zapisovateľa bol navrhnutý František Bunta. Overovateľ zápisnice bol navrhnutý Pavol
Mozola.
Zlúčená komisia (návrhová, mandátová, volebná) je trojčlenná pracovná skupina, ktorej úlohou je:
Do komisie boli navrhnutí: Mandátová komisia – Radovan Nespala

Návrhová komisia – Marek Červený
Volebná komisia – Jakub Valko
Hlasovanie o komisii: (hlasovanie číslo 2)
Za návrh: 18 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov.
Výsledok hlasovania: schválené.

SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovakia
IČO: 30844568, DIČ: 2020872700
http://www.baseballslovakia.com, email: office@baseballslovakia.com, cell phone: +421 915 754777

SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA
SLOVAK BASEBALL FEDERATION

7 MARCA 2019

4. Schválenie programu rokovania
Dušan Noga vyzval všetkých zúčastnených aby sa vyjadrili k programu rokovania.
O programe rokovania sa hlasuje nadpolovičnou väčšinou zúčastnených delegátov.
Hlasovanie o programe Pléna: (hlasovanie číslo 3)
Za návrh: 18 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov.
Výsledok hlasovania: schválené.

5. Správa o stave organizácie
Prezident SBF predniesol správu o činnosti organizácie v roku 2018 a správu o stave
organizácie na konci roku 2018.
6. Správy o činnosti za uplynulé obdobie
 Správa o stave organizácie, predniesol Dušan Noga
 Správa generálneho sekretára, predniesol František Bunta
 Správa riaditeľa súťaží, predniesol: Martin Brunegraf
 Správa rozhodcovskej komisie, vypracoval Mojmír Jankovič
 Správa zapisovateľskej komisie, vypracovala Martina Kováčová
 Výročná správa kontrolóra za rok 2018, vypracoval Pavol Mozola
 Výročná správa dozornej rady za rok 2018, vypracoval Pavol Mozola
Správy sú v prílohe.
Hlasovanie o správach: (hlasovanie číslo 4)
Za návrh: 18hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov.
Výsledok hlasovania: Plénum berie správy na vedomie.

7. Správa o hospodárení SBF
Sekretár SBF František Bunta predniesol hospodársku správu za rok 2018 a predložil
účtovnú závierku za rok 2018, súvahu a výkaz ziskov a strát.
Hlasovanie o hospodárení: (hlasovanie číslo 5)
Za návrh: 18 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov.
Výsledok hlasovania: Plénum odsúhlasuje hospodársku správu, účtovnú
závierku, súvahu a výkaz ziskov a strát za rok 2018.
SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovakia
IČO: 30844568, DIČ: 2020872700
http://www.baseballslovakia.com, email: office@baseballslovakia.com, cell phone: +421 915 754777

SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA
SLOVAK BASEBALL FEDERATION

7 MARCA 2019

8.

Odsúhlasenie správy audítora a výročnej správy SBF za rok 2018

Delegáti Pléna boli informovaný o výročnej správe a o správe nezávislého audítora, o správe
prebehlo hlasovanie.
Hlasovanie o hospodárení: (hlasovanie číslo 6)
Za návrh: 18 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov.
Výsledok hlasovania: Plénum odsúhlasuje hospodársku správu, účtovnú
závierku, súvahu a výkaz ziskov a strát za rok 2018.
Plénum SBF odsúhlasilo správu nezávislého audítora za rok 2018 a Výročnú správu
SBF za rok 2018 v zmysle zákona č.440/2015 Z.z. o športe. O správe audítora za rok 2019
a o výročnej správe bude Plénum rozhodovať formou voľby per rollam elektronickým
hlasovaním

Návrhy na nasledujúce obdobie
Sekretariát a prezident SBF predstavili návrhy a priority vedenia organizácie na nasledujúce
obdobie.
Diskusia k jednotlivým témam, diskutovalo sa hlavne o rozvoji a formách ako spropagovať
baseball. Pavol Teslík a Martin Brunegraf informovali že SBF pripravuje v roku 2019 video
ktoré by malo pomôcť všetkým klubom pri náboroch a propagovaní baseball. Taktiež sa
diskutovalo o nákupe nafukovacieho pálkarskeho tunela.
Ďalej sa diskutovalo o pomoci klubom ktoré prevádzkujú baseballové ihriská na ktorých sa
konajú reprezentačné zrazy.
Hlasovanie VOP 2019 a legislatívne normy SBF: (hlasovanie číslo 7)
Plénum SBF poveruje členov Správnej rady a jednotlivé komisie SBF prípravou VOP
a legislatívnych noriem SBF.
Za návrh: 18 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov.
Výsledok hlasovania: schválené.
Témy na projekty v roku 2019
Legislatívne normy
VOP
Program rozvoja
Rozvojové projekty kluby
Propagácia baseballu
Baseball Five
Kalokagatia
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9. Rozpočet SBF na rok 2019
Delegáti Pléna sa vyjadrili k návrhu rozpočtu na rok 2019, ktorý predložil sekretár SBF
František Bunta.
Hlasovanie o rozpočte na rok 2019: (hlasovanie číslo 8)
Za návrh: 18 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov.
Výsledok hlasovania: schválené.

10. Pripravenie uznesení SBF
Návrhová komisia sformulovala presné znenie uznesenia, pripravila ho na schválenie
Plénom SBF.
11. Prijatie uznesenia
Predseda komisie predniesol prítomným znenie Uznesenia. Uznesenie sa prijíma
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov na Pléne SBF.
Uznesenia sú v prílohe.
Hlasovanie o uzneseniach Pléna: (hlasovanie číslo 13)
Za návrh: 18 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov.
Výsledok hlasovania: schválené.

12. Ukončenie Pléna SBF
Prezident SBF poďakoval všetkým zúčastneným a Plénum 2019 ukončil o 20:15.
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Prílohy:











Poverovacie listiny na zastupovanie klubov
Prezenčná listina
Rokovací program
Správy:
o Správa o stave organizácie
o Správa riaditeľa súťaží
o Správa generálneho sekretára
o Správa zapisovateľa
o Správa rozhodcov
o Správa o hospodárení SBF, účtovná závierka, súvaha a výkaz ziskov a strát
o Výročná správa kontrolóra za rok 2018
o Výročná správa Dozornej rady za rok 2018
o Správa nezávislého audítora a výročná správa SBF za rok 2017
Rozpočet 2019
Účtovná závierka za rok 2018
Súvaha, Výkaz ziskov a strát za rok 2018
Uznesenia
Priebeh hlasovaní

Bratislava, 7 marca 2019

Zapísal: František Bunta
Overil: Pavol Mozola
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UZNESENIE PLÉNA SBF 2019

Bratislava, 7 marca 2019

 Berie na vedomie prednesené správy jednotlivých komisií za rok 2018 a zároveň

schvaľuje ich obsah v plnom znení
 Schvaľuje hospodársku správu za rok 2018
 Schvaľuje správu nezávislého audítora za rok 2017 a Výročnú správu SBF za rok

2017 v zmysle zákona č.440/2015 Z.z. o športe
 Plénum schvaľuje návrh činnosti SBF na rok 2019
 Plénum SBF poveruje Správnu radu a jednotlivé komisie SBF prípravou VOP

a legislatívnych noriem SBF
 Plénum SBF odsúhlasilo že o správe nezávislého audítora za rok 2018 a Výročnú

správu SBF za rok 2018 v zmysle zákona č.440/2015 Z.z. o športe bude Plénum
rozhodovať formou voľby per rollam elektronickým hlasovaním
 Schvaľuje rozpočet SBF pre rok 2019 podľa priloženej zápisnice

V Bratislave, 7 marca 2019

Dušan Noga
prezident SBF
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4 marca 2019
Správa generálneho sekretára na Plénum SBF 2019
Miesto:
Termín:
Čas:

Bratislava
7 marca 2019
17:30



Stav organizácie – zavedenie nového zákonu o športe prinieslo našej
organizácií mnoho inovácií. Organizácia potrebujete nutne profesionálny
aparát s väčším počtom profesionálnych pracovníkov, nielen dobrovoľníkov
ako sme doteraz veľa práce v organizácii suplovali. Toto sme hodnotili už
minulý rok. Nastáva čas zamestnať druhého človeka na sekretariáte aby sme
zabezpečili správne smerovanie organizácie a aby organizácia fungovala ako
dobrá spoločnosť.



Financovanie SBF v roku 2018 bolo navýšené (s miernym zvýšením
v mládežníckom programe), v rozpočte sme prekročili v kapitolách
reprezentácií mládeže. Prvý rok sme mali audit a výročnú správu ktorá
dopadla úspešne.



Organizácia Majstrovstiev Európy do 23 rokov – turnaj prebehol bez
problémov, hrali sme na Apolle a Fighting Flies, hodnotenie turnaja zo strany
CEB bolo veľmi dobré a máme otvorené dvere organizovať CEB turnaje
v Bratislave a samozrejme aj v Trnave.



Práca v CEB – máme zástupcov v technickej komisii, rozhodcovskej komisii
aj zapisovateľskej komisii, sú to všetko však všetko bývalý hráči z éry
začiatkov baseballu na Slovensku. Potrebujeme však aj nové tváre, bez
pomoci a podpory klubov to však nepôjde.



Rozvoj baseballu – téma ktorá sa spomína na každom Pléne, treba však túto
oblasť jednoznačne podporiť aj finančne, členská základňa a počet mladých
hráčov je cesta k úspechu organizácie do budúcna a samozrejme aj na
výpočet dotácie od MŠSR k športu.



Spojenie baseballu so softballom kongrese v Aténach.



Slovensko dostalo organizáciu ME B skupiny v Trnave a Bratislave, turnaj je
zároveň kvalifikáciou na Olympijské hry.

Ďakujem,

Vznikla WBSC Europe na poslednom

František Bunta
sekretariát SBF

4 marca 2019
Hospodárska správa na Plénum SBF 2019
Miesto:
Termín:
Čas:





Bratislava
7 marca 2019
17:30

Hospodársku správu nájdete na stránke asociácie, každý mesiac do 25teho
musíme zverejňovať čerpanie dotácie.
Výročná správa – odsúhlasenie Plénom
Návrh na odsúhlasenie výročnej správy za rok 2019 per rollam elektronickým
hlasovaním

Prílohy –
1.

vyúčtovanie SBF 2018

2.

Účtovná závierka

3.

Výkaz ziskov a strát

4.

Výročná správa za rok 2018

Návrh na odsúhlasenie výročnej správy, hospodárskej správy za rok 2018, účtovnej
závierky a výkazu ziskov a strát.

Pripravil:

František Bunta

v Bratislave, 4 marca 2019

SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA
SLOVAK BASEBALL FEDERATION
Junácka 6, 832 80 Bratislava

Výročná správa Dozornej rady za rok 2018
Správu predkladá: Ing. Pavol MOZOLA - predseda Dozornej rady
Správa je určená pre: najvyšší orgán národného športového zväzu - Plénum, Slovenská
baseballová federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 30844568, DIČ:
2020872700, www.baseballslovakia.com
Na zasadnutí najvyššieho orgánu národného športového zväzu - Pléna Slovenskej
baseballovej federácie konanom 20 apríla 2017, boli do Dozornej rady zvolení:
Ing. Pavol MOZOLA, predseda Dozornej rady, kontrolór,
Roman HOLEKŠI, člen Dozornej rady,
Mgr. Radovan NESPALA, člen Dozornej rady.

Činnosť od posledného Pléna:
Členovia Dozornej rady sa zúčastňovali na rokovaniach Správnej rady podľa
prezenčných listín a zápisníc.
Spolupracovali pri tvorbe a kontrole rozpočtu, čerpaní verejných prostriedkov
uznanému športu, kontrole činnosti Správnej rady, činnosti sekretariátu, priebehu
súťaží, dodržiavaní predpisov a zverejňovaní údajov potrebných podľa Zákonu o športe
č. 440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Počas uvedeného obdobia neboli podané podnety ktoré by mala riešiť Dozorná rada.

Bratislava, 23. február 2019

Ing. Pavol MOZOLA
predseda Dozornej rady
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SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA
SLOVAK BASEBALL FEDERATION
Junácka 6, 832 80 Bratislava

Výročná správa kontrolóra za rok 2018
vypracovaná v zmysle ustanovenia §13 ods. 3, písm. e) zákona č.
440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Správu predkladá: Ing. Pavol MOZOLA - kontrolór Slovenskej baseballovej federácie,
evidenčné číslo osvedčenia: 0046
Správa je určená pre: najvyšší orgán národného športového zväzu - Plénum, Slovenská
baseballová federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 30844568, DIČ:
2020872700, www.baseballslovakia.com

Na zasadnutí najvyššieho orgánu národného športového zväzu - Pléna Slovenskej
baseballovej federácie konanom 20 apríla 2017, boli do Dozornej rady zvolení:
Ing. Pavol MOZOLA, predseda Dozornej rady, kontrolór,
Roman HOLEKŠI, člen Dozornej rady,
Mgr. Radovan NESPALA, člen Dozornej rady.
Činnosť od posledného Pléna:
Členovia Dozornej rady a kontrolór sa zúčastňovali na rokovaniach Správnej rady podľa
prezenčných listín a zápisníc.
Spolupracovali pri tvorbe a kontrole rozpočtu, čerpaní verejných prostriedkov
uznanému športu, kontrole činnosti Správnej rady, činnosti sekretariátu, priebehu
súťaží, dodržiavaní predpisov a zverejňovaní údajov potrebných podľa Zákonu o športe
č. 440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Počas uvedeného obdobia neboli podané podnety ktoré by mala riešiť Dozorná rada
alebo Kontrolór.
Bratislava, 23. februára 2019

Ing. Pavol MOZOLA
kontrolór SBF
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Dátum:
Miesto:

SPRÁVA ŠTK ZA ROK 2018 PRE PLÉNUM SBF
Predkladá: Martin Brunegraf
7. 3. 2019
Bratislava, ZŠ Kalinčiakova 12 v Bratislave

1.
Súťaže
V roku 2018 organizovala SBF nasledovné súťaže: Extraliga, Bratislavská baseballová
liga, Liga kadetov do 15 rokov a Liga žiakov do 12 rokov.
2.
Extraliga
Najvyššia celoslovenská súťaž mužov, ktorej sa zúčastnilo 5 tímov: Apollo Bratislava,
Angels Trnava, Fighting Flies Bratislava, BK Martin a Apollo Bratislava B. Z dôvodu
zranenia viacerých hráčov odstúpilo mužstvo FFB pred koncom súťaže. Súťaž sa
nakoniec regulárne dohrala a víťazom playoff sa stalo mužstvo Apolla.
3.
Bratislavská baseballová liga
V minulom roku sa nám podarilo rozbehnúť regionálnu súťaž BBL, ktorej sa zúčastnili
tímy Fooze, BK Apollo B a BK Apollo U18. Súťaž sa hrala počas týždňa. V tejto sezóne
plánujeme v súťaži odohrať aj playoff a tým pádom vyhlásiť majstra tejto súťaže.
4.
Liga kadetov U15
Celoslovenskej ligy sa zúčastnili tímy, Angels Trnava, Apollo Bratislava a Outmen
Skalica. Súťaž bola regulárne odohraná. Víťazom záverečného turnaja a majstrom
Slovenska sa stali kadeti Angels Trnava.
5.
Liga Žiakov U12
V kategórií do 12 rokov sme odohrali súťaž, ktorej sa zúčastnili tie isté tímy ako
v kategórii kadetov. Po odohratí všetkých zápasov a po výhre na záverečnom turnaji sa
majstrom Slovenska stali hráči Angels Trnava.
ŠTK v spolupráci so sekretariátom a komisiami SBF pripravila návrh nového
vykonávacieho organizačného poriadku. Dodržiavaním VOP sa predíde zbytočným
komplikáciám z minulosti.
Ďalej budeme aktívne pracovať na tom aby sa na Slovensku hralo čo najviac súťaží, vo
všetkých vekových kategóriách, do ktorých sa budeme snažiť zapojiť čo najviac tímov
a klubov.

SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovakia
IČO: 30844568, DIČ: 2020872700
http://www.baseballslovakia.com, email: office@baseballslovakia.com, cell phone: +421 915 754777

SPRÁVA ZAPISOVATEĽSKEJ KOMISIE ZA ROK 2018 PRE PLÉNUM SBF
Predkladá: Martina Kovácsová
Dátum:
7. 3. 2019
Miesto:
Bratislava, ZŠ Kalinčiakova 12 v Bratislave
1.
Školenia a vzdelávanie
Zapisovateľská komisia organizovala v roku 2018 pravidelné predsezónne školenie na
prácu s PC programom s počtom účastníkov 3 z toho všetci 3 účastníci boli
zahraniční.(2017- 0) Na školenie papierového zápisu sa nikto neprihlásil. (2017- 0)
Medzinárodných školení sa nikto nezúčastnil. (2017-0)
2.
Činnosť v sezóne 2018
V domácich súťažiach – Slovenská liga, Majstrovstvá Slovenska – bolo zapísaných
a štatisticky spracovaných 24 zápasov – 2 neodohraté. (2017-8)
V InterLige bolo zapísaných, spracovaných (82) zápasov
odohraných na území Slovenska.

a z toho (14) zápasov

Na medzinárodnej úrovni sa členovia zapisovateľskej komisie zúčastnili na troch CEB
turnajoch, na Slovensku bol organizovaný jeden medzinárodný turnaj.
V zapisovateľskej komisii pracovalo aktívne 6 zapisovateľov (2017-4).
3.
Plán na sezónu 2019
Činnosť sa bude formovať podľa požiadaviek klubov a počtu družstiev v jednotlivých
súťažiach.
Pripravované štandardné predsezónne školenie, preklad OBR (kapitoly 9), zapísanie
domácich súťaží a InterLigy a plánovaný medzinárodný turnaj na území Slovenska.

SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovakia
IČO: 30844568, DIČ: 2020872700
http://www.baseballslovakia.com, email: office@baseballslovakia.com, cell phone: +421 915 754 777

Správa Komisie rozhodcov SPF za rok 2018
Rok 2018 nebol pre Komisiu rozhodcov nijako výnimočný. Komisia rozhodcov sa snažila zabezpečiť
vybraté súťaže (kvôli počtu rozhodcov – 4) a pokryť čo najviac medzinárodných turnajov.
Komisia rozhodcov v zložení: M. Jankovič, R. Matulík a M. Pavlík sa postarala najmä o zabezpečenie
súťaží, v ktorých štartovali slovenské družstvá.

ROZHODCOVIA
Pre domáce súťaže
V minulom roku boli rozhodovali v SBF nasledovní skúsení rozhodcovia:
Arturo Ortega, Roman Matulík, Maroš Pavlík, Mojmír Jankovič
Ku koncu sezóny sa pridal aj Martin Zaťko.
Tiež nám vypomohol Dušan Noga a ďalší, ktorí pomohli zabezpečiť zápasy pod hlavičkou SBF.
Medzinárodní rozhodcovia
Roman Matulík - CEB
Maroš Pavlík - CEB
Mojmír Jankovič – CEB, WBSC

SÚŤAŽE
Domáce súťaže
V súťaži Interliga A, a B sme zabezpečili všetky zápasy, ktoré sa odohrali na území Slovenska
(Apollo Bratislava, Angels Trnava).
V súťaži Extraliga SBF sme sa pokúsili zabezpečiť rozhodcov aspoň na tie zápasy, ktoré
nekolidovali s termínmi Interligy.
Tiež sa podarilo zabezpečiť zápasy play-off o majstra SR, ako aj finálový zápas kategórie
žiakov.
Medzinárodné turnaje
Dunajský pohár, Wiener Neustadt, AUT - Roman Matulík, Maroš Pavlík, Mojmír Jankovič
Federations Cup, Brasschaat, BEL – Roman Matulík
European Championship Qualifier U23, Bratislava, SVK – Maroš Pavlík
Champions Cup. Rotterdam, NED – Mojmír Jankovič
Play-Off European Championship A-Pool, Wiener Neustadt, AUT - Mojmír Jankovič
Super6, Hoofddorp, NED - Mojmír Jankovič

ŠKOLENIA
Domáce školenia
V roku 2018 Komisia rozhodcov nezorganizovala žiadne školenie pre žiadnu kategóriu
rozhodcov. Dôvod bol ako po minulé roky rovnaký – nezáujem zo strany klubov
a individuálnych účastníkov.
Medzinárodné školenia
Školenie rozhodcov pre Turecký zväz pod hlavičkou Olympic Solidarity a WBSC
Školiteľ - Mojmír Jankovič

CIELE KOMISIE ROZHODCOV
Ciele do najbližšej sezóny
-

Zabezpečiť a zrealizovať minimálne 2 školenie (1x pokročilý, 1x začiatočníci)
Získať nových členov z klubov, bývalých hráčov a rodičov
Zúčastniť sa medzinárodných školeniach
Pokryť súťaže: Interliga, Extraliga, Play-off vybratých kategórií
Zúčastniť sa na medzinárodných turnajoch
Výstroj a oblečenie pre súčasných rozhodcov
Zabezpečenie 1 sady rozhodcovskej výstroje pre každý klub

Dlhodobé ciele
-

Preklad a aktualizácia pravidiel baseballu
Pomoc pri vytvorení Baseballového manuálu pre kluby
Skvalitňovanie členskej základne
výstroj a ošatenie pre začínajúcich rozhodcov
Pravidelné jarné školenia pre začiatočníkov a pre pokročilých
Pravidelné stretnutia pred a po sezóne plus vyhodnotenie sezóny a ocenenie najlepších
zvýšiť počet členov
Zvýšiť počet medzinárodných rozhodcov

M. Jankovič
Predseda Komisie rozhodcov
Marec 2019

