
 
 
 
 

 
 
 

STANOVY SLOVENSKEJ BASEBALLOVEJ FEDERÁCIE 
 

Článok I. 
Základné ustanovenia 

 
1. Slovenská baseballová federácia je združením občanov podľa zákona č. 83/1990 Zb., ktoré 

vykonávajú činnosť v oblasti baseballu alebo pomáhajú rozvíjať toto združenie. 
 
2. Názvom združenia je Slovenská baseballová federácia (ďalej len "SBF"). 
 
3. Sídlom SBF je Junácka 6, 832 80, Bratislava 
 
4. SBF je právnickou osobou. 
 
5. Politická činnosť v SBF je neprípustná. 
 
6. V mene SBF koná prezident a generálny sekretár SBF, štatutárny zástupcovia organizácie 

prípadne nimi poverená osoba. 
 

Článok II. 
Programové ciele 

 
1. Zastupovanie slovenského baseballu na území Slovenska i v zahraničí. 
 
2. Organizovanie oficiálnych baseballových súťaží a iných podujatí súvisiacich s baseballom. 
 
3. Zabezpečovanie činnosti reprezentačných družstiev Slovenska. 
 
4. Rozvoj baseballu na celom území Slovenska a práca s mládežou. 
 
5. Zvyšovanie úrovne baseballu prostredníctvom metodickej, osvetovej a propagačnej činnosti. 
 
6. Spolupráca s partnerskými baseballovými organizáciami na Slovensku i v zahraničí, a tiež 

telovýchovnými, spoločenskými a inými organizáciami. 
 
 

Článok III. 
Členstvo v SBF 

 
1. Členstvo v SBF je dobrovoľné. 
 
2. Členom SBF môže byť fyzická osoba (ďalej len "osoba"), alebo právnická osoba (ďalej len 

"klub"), ktorá súhlasí s týmito stanovami a je ochotná ich dodržiavať, ako aj podieľať sa na 
plnení poslania a cieľov SBF. 

 



 
3. Členstvo fyzickej osoby: 

a) vzniká jej: 
I. prijatím do SBF uznesením Správnej rady na základe predloženia prihlášky, a 

preukazu totožnosti, alebo 
II. registráciou v klube SBF na základe predloženia registračného lístka člena SBF 

príslušným klubom 
b) zaniká jej: 

I. dobrovoľným vystúpením, alebo  
II. úmrtím, alebo 
III. zrušením registrácie v klube SBF predloženom písomne príslušným klubom, 

alebo 
IV. zánikom príslušného klubu, alebo 
V. vylúčením uznesením Správnej rady v prípade, ak osoba konala v rozpore s 

týmito Stanovami, či v inom závažnom prípade. 
 
4. Členstvo klubu: 

a) vzniká jeho prijatím do SBF dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasov na zasadnutí 
Pléna SBF, počas roka Správnou Radou SBF na základe: 
I. predloženia písomnej prihlášky, a 
II. predloženia všetkých dokladov, ktoré preukazujú jeho právnu subjektivitu, a 
III. osobnej prítomnosti povereného zástupcu klubu na danom zasadnutí Pléna SBF, 

prípadne počas roka SPR 
b) zaniká jeho 

I. písomným dobrovoľným vystúpením, alebo 
II. zánikom klubu, alebo 
III. vylúčením dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasov na zasadnutí Pléna SBF. 

 
5. Členovia SBF majú právo zúčastňovať sa na aktivitách SBF, byť volení do orgánov SBF a 

majú povinnosť dodržiavať "Stanovy SBF", "Vnútorný organizačný poriadok SBF" a 
uznesenia orgánov SBF. 

 
 

Článok IV. 
Orgány SBF 

 
Orgánmi SBF sú: 
a) Plénum SBF (ďalej len Plénum), 
b) Správna rada SBF (ďalej len SpR), 
c) Dozorná rada SBF (ďalej len DR) 
d) Rada Klubov SBF (ďalej len RK) 
 
 

Článok V. 
Plénum SBF 

 
1. Najvyšším orgánom SBF je Plénum. 
 
2. Členmi Pléna sú: 

a) delegáti klubov SBF, 
b) členovia SpR, 
c) členovia DR, 
d) členovia RK, 
e) pracovníci sekretariátu SBF, 
f) ďalší funkcionári SBF volení Plénom, 
g) predkladatelia žiadostí o členstvo klubov v SBF, 
h) hostia, pozvaní niektorým z uvedených členov Pléna, ktorých prítomnosť však musí byť 

schválená Plénom nadpolovičnou väčšinou. 
 



3. Na zasadnutí Pléna je každý klub zastúpený najviac dvoma delegátmi, ktorí sa pri vstupe na 
zasadnutie musia preukázať písomným poverením klubu, a z ktorých jeden je hlasujúcim 
delegátom s nasledovným počtom hlasov: 
a) jeden za členstvo klubu v SBF, a 
b) jeden za každé družstvo, ktoré: 

I. riadne dohralo poslednú súťaž SBF (ak Plénum zasadá v mimosúťažnom 
období), alebo 

II. hrá aktuálnu súťaž SBF (ak Plénum zasadá v súťažnom období). 
Ak klub, alebo ktorýkoľvek z registrovaných členov tohto klubu, nemá vyrovnané záväzky 
voči SBF, Plénum môže dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov odňať tomuto klubu 
hlasovacie právo, a opätovne mu ho prideliť po vyrovnaní všetkých záväzkov. Právo 
prítomnosti delegátov tohto klubu na Pléne týmto zostáva nedotknuté. 

 
4. Plénum sa schádza najmenej raz za rok   

a) SpR je povinná oznámiť miesto a začiatok zasadnutia Pléna doporučenou listovou 
zásielkou najmenej 15 dní vopred. 

b) Mimoriadne Plénum zasadá v termíne od 25 do 35 dní od obdržania písomnej žiadosti 
nadpolovičnej väčšiny hlasov posledného riadneho Pléna, alebo od rozhodnutia SpR o 
jeho konaní (podľa toho, ktorá okolnosť nastala skôr). SpR je povinná oznámiť klubom 
dátum, miesto a začiatok zasadnutia Pléna najmenej 20 dní vopred doporučenou listovou 
zásielkou. 

c) Ak SpR neoznámi miesto a začiatok zasadnutia Pléna v súlade s odstavcom a), alebo b) 
tohto článku, právo zvolať zasadnutie Pléna prechádza na DR. DR oznámi dátum, miesto 
a začiatok zasadnutia Pléna najmenej 20 dní vopred doporučenou listovou zásielkou. 

d) Ak predseda DR nezvolá zasadnutie Pléna v súlade s odstavcom c) tohto článku, 
Plénum sa zíde samo, pričom jeho miesto a začiatok budú určené dohodou medzi klubmi 
SBF. Dátum, miesto a začiatok zasadnutia Pléna budú oznámené všetkým klubom SBF v 
súlade s odstavcom b) tohto článku. 

 
5. Plénum za svoju činnosť zodpovedá členom SBF. 
 
 
6. Plénum SBF: 

a) rozhoduje o cieľoch a úlohách SBF nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 
delegátov, 

b) rozhoduje o zmenách stanov SBF dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných delegátov, 
c) rozhoduje o zániku SBF dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných delegátov, 
d) rozhoduje o prijatí klubov do SBF dvojtretinovou väčšinou hlasov a o ich vylúčení 

dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných delegátov, 
e) rozhoduje o rozpočte a spôsobe hospodárenia s majetkom SBF nadpolovičnou väčšinou 

hlasov prítomných delegátov, 
f) rozhoduje o výške členských príspevkov do SBF nadpolovičnou väčšinou hlasov 

prítomných delegátov, 
g) volí a odvoláva členov orgánov SBF nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 

delegátov. 
h) schvaľuje uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov 

 
 
7. Plénum je uznášaniaschopné, ak sú prítomné aspoň 2/3 z celkového počtu hlasov. 

Ak nie je Plénum uznášaniaschopné do tridsiatich minút po jeho riadne oznámenom 
plánovanom začiatku, alebo straty jeho uznášania schopnosti, stáva sa uznášaniaschopné 
bez ohľadu na počet prítomných hlasov. 
 
 

8. Formou rozhodovania Pléna je uznesenie. 
 
 
 
 



Článok VI. 
Správna rada SBF 

 
1. SpR je najvyšším orgánom SBF v čase medzi zasadnutiami Pléna. Funkčné obdobie činnosti 

SPR je štvorročné 
2. Zloženie SpR je prezident SBF – štatutárny zástupca organizácie, generálny sekretár – 

štatutárny zástupca organizácie, predseda Rady klubov a ďalší dvaja členovia 
 
3.Odstúpenie zo SpR nastane v prípade, že: 

a) vyššia moc znemožní niektorému z členov SpR vykonávať svoju funkciu, alebo 
b) člen SpR sa sám vzdá svojej funkcie.  
V prípade, ak počet členov neklesne o polovicu, o doplnení SPR do termínu najbližšieho 
zasadnutia Pléna rozhodnú jej ostaní členovia nadpolovičnou väčšinou všetkých ostatných 
členov SPR. V prípade rovnosti počtu hlasov je hlas prezidenta SBF rozhodujúci. 
 

4. Zasadnutie SpR zvoláva prezident SBF tak často, ako si to okolnosti vyžadujú 
 
5. SpR zodpovedá za svoju činnosť Plénu. 
 
6. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov SpR. V 

prípade rovnosti hlasov je hlas prezidenta SBF rozhodujúci. 
 
7. Na zasadnutí SpR majú právo účasti členovia DR a hostia, ktorých prítomnosť musí odsúhlasiť 

väčšina členov SpR. 
 
8. SpR na svojom prvom zasadnutí menuje do funkcie pracovníkov sekretariátu SBF. 
 
9. SpR môže vykonať akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa týka SBF, avšak ktoré nie je v rozpore s 

uznesením Pléna, Stanovami a vnútornými prepismi SBF. 
 
10. Formou rozhodovania SpR je uznesenie. 
 
 

Článok VII. 
Dozorná rada SBF. 

 
1. DR kontroluje činnosť SpR a iných orgánov SBF, najmä dodržiavanie Stanov SBF a uznesení 
Pléna. Funkčné obdobie činnosti DR je dvojročné. 
 
2. Dozornú radu SBF tvorí predseda a aspoň ďalší dvaja jej členovia. 
 
3. Členovia DR nesmú byť súčasne členmi SpR. 
 
4. Členovia DR sú volení na obdobie do ďalšieho riadneho zasadnutia Plénom. 
 
 

Článok VIII. 
Rada Klubov SBF. 

 
1. RK pripravuje a zabezpečuje chod športových súťaží SBF počas roka. Pripravuje systém 
súťaží, kontroluje priebeh súťaží počas roka a pripravuje vyhodnotenie súťaží za rok. 
 
2. RK SBF tvorí predseda a aspoň ďalší dvaja jej členovia. 
 
3. Predseda RK je člnom SpR. 
 
4. Členovia RK sú volení na obdobie do ďalšieho riadneho zasadnutia Plénom. 
 
 



Článok IX. 
Majetok a hospodárenie 

 
1. Majetok SBF tvorí hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva. 
 
2. Majetok SBF slúži výhradne na zabezpečenie poslania SBF a dosiahnutia jej programových 

cieľov. 
 
3. Zdrojom príjmov SBF sú najmä členské, štátne a iné príspevky, ďalej dary a jej vlastné aktivity. 
 
4. Majetok SBF spravuje sekretár SBF podľa rozpočtu schváleného na zasadnutí Pléna. Za 

hospodárenie podľa uznesenia Pléna zodpovedá Správna rada SBF. 
 

Článok X. 
Zánik SBF. 

 
1. O zániku SBF rozhodne Plénum dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných delegátov. 
 
2. Pri zániku Plénum ustanoví likvidátora. 
 
3. Likvidátor vysporiada všetky dostupné záväzky a pohľadávky SBF. Všetok zostávajúci majetok 

použije likvidátor výlučne na charitatívne alebo verejnoprospešné účely. 
 
 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia. 

 
1. Výklad Stanov SBF a riešenie sporných prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva 

SpR. 
 
2. Tieto Stanovy SBF nadobúdajú platnosť ich schválením na zasadnutí Pléna dňa 20 februára 

2010 a účinnosť dňom ich zaregistrovania. 
 
3. Predchádzajúce Stanovy SBF a všetky uznesenia s nimi súvisiace strácajú účinnosť dňom 

zaregistrovania stanov prijatých na Pléne SBF dňa 20 februára 2010. 


