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ZÁPISNICA Z OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA
Pléna SBF
Dátum:
5 marca 2020
Miesto:
Bratislava
Čas:
17:30 – prezentácia, 18:00 začiatok
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
8
3
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
5
30

Spolu prítomných: 20 hlasov, nadpolovičná väčšina 11 hlasov, dvojtretinová väčšina 14 hlasov
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2. Otvorenie Pléna
Dušan Noga, prezident SBF privítal všetkých zúčastnených na Pléne SBF 2020, odovzdal
slovo kontrolnej komisii, ktorá oboznámila všetkých zúčastnených s platnými počtami hlasov
jednotlivých klubov podľa správy ŠTK na základe odohrania súťaží v roku 2019.
Komisia konštatovala: všetkých hlasov je 30, prítomných s hlasovacím právom je 20, čím je
splnená podmienka uznášaniaschopnosti pléna, nadpolovičná väčšina je 11 hlasov,
dvojtretinová väčšina je 14 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 – MARTIN BRUNEGRAF
Návrhová komisia – RONALD KUPKA
Volebná komisia – RAFAEL BATISTA
Hlasovanie o zlúčenie komisii: (hlasovanie číslo 1)
Za návrh: 20 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 – Martin Brunegraf

Návrhová komisia – Ronald Kupka
Volebná komisia – Rafael Batista
Hlasovanie o obsadení komisií a o zapisovateľovi: (hlasovanie číslo 2)
Za návrh: 20 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov.
Výsledok hlasovania: schválené.
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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: 20 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 2019 a správu o stave
organizácie na konci roku 2019.
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 2019, vypracoval Pavol Mozola
• Výročná správa dozornej rady za rok 2019, vypracoval Pavol Mozola
Správy sú v prílohe.
Hlasovanie o správach: (hlasovanie číslo 4)
Za návrh: 20 hlasov, 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 2019.
Hlasovanie o hospodárení: (hlasovanie číslo 5)
Za návrh: 20 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 2019.
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8.

Odsúhlasenie správy audítora a výročnej správy SBF za rok 2019

Delegáti Pléna boli informovaný o výročnej správe a o správe nezávislého audítora, správa
bude zaslaná klubom a bude sa o nej hlasovať podľa smerníc SBF o elektronickom hlasovaní..
Hlasovanie o hospodárení: (hlasovanie číslo 6)
Za návrh: 20 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 2019.
Plénum SBF odsúhlasilo že správu nezávislého audítora za rok 2019 a Výročnú správu
SBF za rok 2019 v zmysle zákona č.440/2015 Z.z. o športe 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. Martin Brunegraf informovali o príprave súťaží v roku 2020 – podrobný popis k tejto
téme bude zaslaný zvlášť emailom zo všetkými informáciami týkajúcimi sa danej témy.
(štartovné, poplatky, rozhodcovia, zapisovatelia, pálky),...
Ďalej sa diskutovalo o pomoci klubom ktoré prevádzkujú baseballové ihriská na ktorých sa
konajú reprezentačné zrazy.
Diskusia taktiež prebehla k zakladaniu nových klubov a pomoci jednotlivým klubom
Sekretariát informoval člena pléna o pripravovaných reprezentačných akciách.
Prezident SBF požiadal členov aby odsúhlasili že prípravu VOP a legislatívnych noriem
a smerníc bude mať na starosti Správna rada SBF a jednotlivé komisie.
Spomenula sa aktivita WBSC ohľadom Baseball 5, novej disciplíny v našom športe, v priebehu
sezóny budeme kontaktovať WBSC ako vedia pomôcť pri výstavbe ihriska (ihrísk).
Diskutovalo sa o výnimkách v súťažiach – športovo technická komisia SBF má na starosti túto
tému.
Hlasovanie VOP 2020 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: 20 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov.
Výsledok hlasovania: schválené.
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9. Rozpočet SBF na rok 2020
Delegáti Pléna sa vyjadrili k návrhu rozpočtu na rok 2020, ktorý predložil sekretár SBF
František Bunta.
Hlasovanie o rozpočte na rok 2020: (hlasovanie číslo 8)
Za návrh: 20 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 9)
Za návrh: 20 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov.
Výsledok hlasovania: schválené.

12. Ukončenie Pléna SBF
Prezident SBF poďakoval všetkým zúčastneným a Plénum 2020 ukončil.
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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
o Výročná správa kontrolóra za rok 2019
o Výročná správa Dozornej rady za rok 2019
Rozpočet 2020
Uznesenia
Priebeh hlasovaní

Bratislava, 6 marca 2020

Zapísal: František Bunta
Overil: Pavol Mozola
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