SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA
SLOVAK BASEBALL FEDERATION

20 FEBRUÁRA 2020

20200220/001

Bratislava, 20 februára 2020

členovia SBF (kluby)
funkcionári
hostia
Oznámenie
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Plénum klubov SBF sa bude konať dňa 5 marca 2020
(štvrtok) o 18:00 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 2020, ktoré sa uskutoční dňa
5.3.2020 o 18:00 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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Dátum:
Miesto:
Čas:

PROGRAM ROKOVANIA
Plénum SBF

5 marca 2020
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 2020, odovzdá
slovo kontrolnej komisii, ktorá oboznámi všetkých zúčastnených s platnými počtami
hlasov jednotlivých klubov podľa správy ŠTK na základe odohrania súťaží v roku 2019.
(Správa ŠTK je prílohou programu Pléna SBF 2020).
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
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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 2020 a správu o stave
organizácie na konci tohto roku.
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
•
•

Hospodárska práva – stránka SBF zverejňovanie – podľa smerníc
sekretariát SBF zverejňuje každý mesiac k 25temu priebežné čerpanie
dotácie.
Vyúčtovanie dotácie je taktiež na stránke SBF

Návrhy na nasledujúce obdobie –
Sekretariát SBF predstaví návrh a priority vedenia organizácie na nasledujúce obdobie.
Návrhy na zmeny vo VOP 2020 – nové znenie VOP. Kluby SBF, jej zástupcovia majú
právo písomne zaslať návrhy na rokovanie Pléna SBF alebo ich predniesť na priamo na
Pléne SB 2020. Predstaví sa program reprezentácií a súťaží SBF 2020.
8.
Rozpočet SBF na rok 2020
Delegáti Pléna sa vyjadria k návrhu rozpočtu na rok 2020. Návrh rozpočtu bol zaslaný
s materiálmi ku konaniu sa Pléna.
9.
Odsúhlasenie správy audítora a výročnej správy SBF za rok 2020
Nakoľko bude správ audítora a výročná správa vyhotovená až po prebehnutom audite,
delegátom Pléna bude klubom v priebehu roka zaslaná správa audítora a výročná
správa o ktorej budú hlasovať.
Postup pri odsúhlasení správy auditu a výročnej správy SBF za rok 2020 – v rámci
šetrenia nákladov navrhujeme aby sa správa odsúhlasila formou voľby per rollam
elektronickým hlasovaním podľa smerníc SBF.
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10. Pripravenie uznesenia SBF
Návrhová komisia sformuje presné znenie uznesenia, pripraví ho na schválenie Plénom
SBF.
11. 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 2020 ukončí.

Prípravil: Dušan Noga, František Bunta, Pavol Mozola, Martin Brunegraf

Poznámky:
➢ Na žiadosť ¼ delegátov sa môže vyhlásiť prestávka v rokovaní.
Meno, priezvisko, dátum narodenia účastníkov ( max. dvaja zástupcovia za klub )
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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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Správa prezidenta SBF za obdobie r. 2019
Miesto:

Bratislava

Termín:

5 marca 2020

Čas:

17:30

Stav organizácie
Uvedomujem si, že stav našej organizácie za posledné obdobie má ďaleko
k spokojnosti našich členov. Dovoľte mi preto, zhodnotiť niektoré veci a naznačiť
smer, ktorým by sme sa mali v budúcnosti uberať.
Tak ako sme už avizovali v r.2018 aj v tomto roku pociťujeme nedostatky v oblasti
prác v matrike SBF čo nás núti prehodnotiť náplň práce sekretára a prehodnotiť
organizačnú štruktúru. Bude nevyhnutné v r.2020 a vybudovať profesionálny
aparát SBF (sekretariát) na báze zmluvných vzťahov.
Začali sme na tomto pracovať už v roku 2019, ale do dnešného dňa sa nám
nepodarilo z rôznych objektívnych aj subjektívnych dôvodov túto vec dotiahnuť do
úspešného konca tak, aby sme mohli byť spokojní. Enormný nárast administratívy,
neustále sledovanie zmien zákonov a záväzných nariadení, povinnosti voči obciam
a štátu pri organizovaní športových podujatí, odovzdávanie štatistických údajov,
hlásení a s tým spojených nárokov na finančné prostriedky nás k tomuto kroku
núti. Ak chceme udržať krok s ostatnými športovými organizáciami ako je hádzaná,
basketbal... ale už aj karate, florbal a mnohé ďalšie športy, musíme tieto veci
v tomto roku 2020 dotiahnuť do úspešného konca po dohode v našej organizácii
SBF.
Organizácia tak potrebujete veľmi rýchlo vyriešiť zmenu v organizačnej štruktúre,
zväčšiť počet platených miest v organizácii, spraviť zmeny v náplniach práce
jednotlivých funkcionárov pracujúcich pre SBF. Ľudia zo správnej rady si budú
musieť prerozdeliť jednotlivé oblasti a plne vziať v organizácii za to zodpovednosť. Je
nemožné prezidentom a generálnym sekretárom s pomocou dvoch – troch ľudí plniť
všetky povinnosti a mať zodpovednosť za organizáciu. Taktiež sa už spoliehať len na
dobrovoľníkov, ľudia budú musieť dostávať za prácu pre SBF adekvátnu odmenu
v rámci možností našich príjmov.
Napriek stále sa zvyšujúcej čiastke pre SBF vďaka Zákonu o športe a kľúču
prerozdeľovania finančných prostriedkov zo štátu, už dlhodobo nie je SBF schopná
adekvátne zvýšiť príjem z vlastných zdrojov a sponzorstva. Niet človeka, ktorí by sa
tejto oblasti dôkladne venoval a prinášala nejaké výsledky. Žiaľ nemáme dobrú
skúsenosť z minulosti, kedy sme túto oblasť zverili externej firme.
Preto aj túto úlohu budú na seba musieť vziať naši ľudia s podporov Správnej rady.
Viem, že tieto úlohy sú pre našich ľudí dosť náročné, lebo zväčša pracujú v kluboch
a so zháňaním prostriedkov pre svoje kluby majú tiež značné ťažkosti.
Žiaľ, ani ja ako prezident z dôvodu mojej vyťaženosti v práci a SOŠV nedokážem byť
nápomocný pri všetkých rokovaniach so starostami obcí, aby som mohol pomôcť

našim klubom v ich rozvojových programoch. Práve oblasť príprav projektov
a sledovanie výziev bude v budúcnosti pre organizáciu veľmi dôležitá.
Postavenie SBF v rámci športu na Slovensku a na medzinárodnej úrovni
V tejto oblasti môžeme konštatovať, že v očiach ministerstva školstva, v Slovenskom
olympijskom a športovom výbore (SOŠV), stále zastávame miesto medzi dobre
fungujúcimi športovými organizáciami, nakoľko sa nám darí plniť zväčša všetky
požiadavky na nás týmito inštitúciami kladené.
Naši zástupcovia (Dušan Noga, František Bunta a Palo Mozola) sa pravidelne
zúčastňovali v r.2019 na školeniach a sedeniach organizovaných Ministerstvom
školstva vedy a výskumu SR).
Ako prezident SBF som sa aktívne zúčastnil všetkých stretnutí organizovaných
SOŠV v r. 2019 a to aj v rámci rôznych komisií. V SOŠV sme hodnotení ako aktívny
zväz, ktorý sa podieľa na jej aktivitách či už vo forme spoluorganizátora podujatí
SOŠV, alebo v ich už spomínaných komisiách.
Taktiež v medzinárodných baseballových organizáciách a ich štruktúrach ako je
CEB, WBSC má Slovensko vďaka činnosti našich členov (hlavne gen. sekretára Fera
Buntu, našich medzinárodných rozhodcov pod vedením Mojmíra Jankoviča
a našich medzinárodných zapisovateľov pod vedením Pala Mozolu) a vďaka
organizovaniu medzinárodných školení a turnajov ME (za čo patrí vďaka hlavne
našim klubom (Angeles Trnava, Apollo Bratislava) máme už tradične uznávané
miesto v baseballovom svete.
Hodnotenie týchto podujatí zo strany CEB je stále veľmi dobré a máme otvorené
dvere organizovať CEB turnaje a školenia v Bratislave a v Trnave i naďalej.
S generálnym sekretárom SBF Františkom Buntom sme sa v roku 2019 zúčastnili
na kongrese WBSC v Osake, kde nám boli okrem iného predstavené ihriská, na
ktorých prebehnú baseballové zápasy s ich rozpisom v rámci pripravovaných OH.
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. Táto oblasť je vysoko preferovaná i štátom čo
v nemalej miere práve pomáha klubom, ktoré sa mládeži do 23 rokov venujú.
Tu vidíme veľké možnosti pre CTM pri SBF a v Akadémii, ktoré chceme vo väčšej
miere podporovať a vytvoriť z nich sieť, ktorá by v prvej fáze pokryla talentovanú
mládež na Slovensku v regióne – Západ (Skalica, Jelka), Stred (Nitra, Martin),
Východ (Košice, Prešov) popri už fungujúcich CTM v Trnave a Bratislave. Mnohé
z týchto regiónov sme mali dobre podchytené v minulosti, dnes im treba pomôcť pri
opätovnom rozbehu. Tu by som chcel apelovať na naše fungujúce kluby, aby im
v tom pomohli.
Rozvoju baseballu na Slovensku by mala byť v nasledujúcom období nápomocná
práve Akadémia a to práve metodickou a čiastočne materiálnou pomocou pre CTM
(prípravou
metodických
materiálov,
školením
s pravidelnými
ukážkami
tréningového procesu, zaškolením a pomocou funkcionárov klubov a pod.)
Tieto veci sme nedokázali v r.2019 zabezpečovať k spokojnosti našich klubov.
Čo sa týka vzdelávania máme možnosť základnú časť pre trénerov absolvovať
v Národnom športovom centre, s riaditeľom ktorého som v r.2019 niekoľkokrát
rokoval a pripravil na r.2020 – 2025 zmluvu o spolupráci. Mojou predstavou je, že

by sa spoluprácou zaoberala práve Akadémia SBF, kde by pokračovala špeciálna
baseballová príprava našich trénerov a nemuseli tak chodiť na kliniky do Čiech
a boli by sme schopní pozývať kvalitných školiteľov k nám.
Ihriská s medzinárodným certifikátom
K rozvoju baseballu patrí nezastupiteľne hracia plocha a baseballové ihriská. Tu
vidíme pokrok hlavne v tradičnej bašte baseballu v Trnave, ktorá buduje naozaj
dôstojný stánok na medzinárodnej úrovni.
Taktiež Apollo Bratislava sa snaží v rámci priestorových možností a svojich zdrojov
každoročne zvyšovať úroveň svojej hracej plochy a zázemia.
Obom klubom preto treba poďakovať, už aj preto, že SBF im v tom ak nepočítame
prácu generálneho sekretára ohľadne medzinárodných akcií ME ktoré každoročne
dokáže vybaviť v CEB a teraz WBSC Europe na tieto ihriská, nijako nepomáha
finančne. V minulosti starosť o ihriská bola vždy klubovou záležitosťou, tak sme to
nepovažovali za potrebné v rámci SBF podieľať sa na výstavbe, či údržbe týchto
ihrísk.
Do budúcnosti však vzhľadom na narastajúce náklady s prevádzkou
a dobudovávaním týchto plôch vidím nevyhnutnosť spolupodieľať sa aspoň
čiastočne v rámci rozpočtu SBF na ich prevádzke.
Vidím to zatiaľ v dvoch rovinách:
a) prenájmom ihrísk na sústredenia reprezentácií, medzinárodných kempov
organizovaných SBF v rámci reprezentácií.
b) v spolufinancovaní určitých nákladov na zabezpečenie zázemie týchto ihrísk
nie kapitálového charakteru.
Bol by som rád, keby sme sa zhodli a Trnavské ihrisko by sme mohli vyhlásiť za
Národný baseballový štadión a požiadali tak o finančné prostriedky na jeho
dobudovanie z novovytvoreného fondu pre šport, kde budú i investičné prostriedky.
Ostatné hracie plochy
Som rád, že nastal pokrok i v Skalici, kde dostal klub do užívania hraciu plochu
a postupne ju dobudováva, hlavne vďaka Radovi Nespalovi.
Teším sa i návratu ihriska v Jelke k jeho pôvodnému účelu k hre baseballu.
Prežívajú nám Topoľčany, a možný je i návrat Nitry na zoznam baseballových ihrísk.
Vy najlepšie viete, že bez patričného zázemia, hracej plochy, sa rozvíjať baseball
nedá.
Záver
Z hore uvedeného je vidieť, že hlavným problémom napredovania činnosti SBF sú
ľudia, ich nedostatok a kvalita. Málo schopných zanietených funkcionárov,
trénerov, rozhodcov, zapisovateľov. Pokiaľ im neumožníme rásť a vidieť v svojej
činnosti perspektívu, nebudeme schopní napredovať a stagnácia prejde do recesie.

Ďakujem,
Dušan Noga
prezident SBF

Dátum:
Miesto:

SPRÁVA ŠTK ZA ROK 2019 PRE PLÉNUM SBF
Predkladá: Martin Brunegraf
5. 3. 2020
Bratislava, ZŠ Kalinčiakova 12 v Bratislave

1.
Súťaže
V roku 2019 organizovala SBF nasledovné súťaže: Extraliga, Bratislavská baseballová liga,
Liga kadetov do 15 rokov. V kategórií juniorov do 18 rokov a žiakov do 12 rokov sa na jeseň
odohrala séria o majstra Slovenska.
2.
Extraliga
Najvyššia celoslovenská súťaž mužov, ktorej sa zúčastnilo 6 tímov: Apollo Bratislava,
Angels Trnava, Spiders Bratislava, BK Martin, Jelka Maceitos a Apollo Bratislava B.
Z dôvodu zranenia viacerých hráčov odstúpilo pred playoff mužstvo BK Martin. Súťaž sa
nakoniec regulárne dohrala, víťazom playoff a majstrom Slovenska sa stalo mužstvo Apollo
Bratislava.
3.
Bratislavská baseballová liga
Aj v roku 2019 sa organizovala regionálna súťaž BBL, ktorej sa zúčastnili tímy Fooze, BK
Apollo B a BK Apollo U18. Súťaž sa hrala počas týždňa. Víťazom playoff a majstrom BBL
sa stal tím Fooze.
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.
Playoff juniorov U18
V kategórií do 18 rokov sa po dohode SPR odohrala séria o titul medzi tímami Angels
Trnava a Apollo Bratislava. Vďaka vysokej výhre v prvom zápase a lepšiemu skóre sa
majstrom Slovenska stal tím Apollo Bratislava
6.

Playoff žiakov U12

Podobne ako u juniorov sme v kategórii žiakov do 12 rokov minulý rok odohrali iba sériu
o titul. V nej sa stretli tímy Angels Trnava a Apollo Bratislava. Navrch mali žiaci z Trnavy
a tak sa majstrom Slovenska stali hráči Angels Trnava.

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

2 marca 2020
Správa generálneho sekretára na Plénum SBF 2020
Miesto:
Termín:
Čas:

Bratislava
4 marca 2020
18:00

•

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 po
minulé roky. Nastáva čas zamestnať druhého človeka na sekretariáte aby sme
zabezpečili správne smerovanie organizácie a aby organizácia fungovala ako
dobrá spoločnosť. V roku 2019 sme pracovali viacerí, veľa osôb úplne na
dobrovoľníckej báze, pre správne smerovanie organizácie treba posilniť
sekretariát SBF.

•

Financovanie SBF v roku 2019 bolo navýšené a v priebehu roku zvýšené na
základe dodatku k zmluve, rozpočte sme dodržali podľa predstáv. Audítorskú
a výročnú správu môžete nájsť na stránkach SBF, audit dopadol úspešne. Od
roku 2021 bude potreba auditu ad vyššej dotácie, otázka na diskusiu – aj keď
by sme nemali nutnosť robiť audit tak by som navrhoval audit robiť aj keď to
nebude potrebne (samozrejme ak budeme mať dostatočnú dotáciu na
vykonanie auditu.

•

Organizácia Majstrovstiev Európy mužov – turnaj prebehol bez problémov,
hrali sme na Apolle a v Trnave, hodnotenie turnaja zo strany CEB bolo veľmi
dobré a máme otvorené dvere organizovať CEB turnaje v Bratislave
a samozrejme aj v Trnave. Nakoniec sme aj v roku 2020 dostali organizovanie
ME kvalifikácie v kategórii kadetov.

•

Práca v CEB, WBSC Europe – Európske organizácie ESF a CEB sa spojili
a vytvorila sa WBSC Europe. Máme zastúpenie v organizácii, pravidelne sa
stretávame s čelnými zástupcami organizácie ktorý rešpektujú našu prácu.
V roku 2020 máme plánované školenie rozhodcov WBSC Europe na
Slovensku, v Bratislave.

•

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. Práve k tejto téme by sme chceli posilniť aj osobu
na sekretariáte ktorá by mala na starosti rozvoj baseballu a zakladanie nových
klubov v SBF.

•

Nová kancelária v Dome športu – od budúceho roku by sme mali mať už
konečne opäť kanceláriu v Dome športu

2 marca 2020
Hospodárska správa na Plénum SBF 2020
Miesto:
Termín:
Čas:

•
•
•

Bratislava
4 marca 2020
17:30

Hospodársku správu nájdete na stránke organizácie, každý mesiac do 25teho
musíme zverejňovať čerpanie dotácie.
Výročná správa – odsúhlasenie Plénom
Návrh na odsúhlasenie výročnej správy za rok 2020 per rollam elektronickým
hlasovaním – po vykonaní auditu a výročnej správy, zástupcovia klubov budú
informovaný a podľa smerníc SBF prebehne hlasovanie k tejto téme.

Prílohy –
1.

vyúčtovanie

SBF

2019

–

na

stránke

www.slovakiabaseball.com

,

www.baseballslovakia.com
2.

Účtovná závierka – bude zaslaná po vypracovaní daňového priznania a
zverejnená

3.

Výkaz ziskov a strát - bude zaslaná po vypracovaní daňového priznania a
zverejnená

4.

Výročná správa za rok 2019 – bude zaslaná po vypracovaní a audite ako
som vyššie uviedol

Pripravil:

František Bunta

v Bratislave, 2 marca 2020

SPRÁVA ZAPISOVATEĽSKEJ KOMISIE ZA ROK 2019 PRE PLÉNUM SBF
Predkladá: Martina Kovácsová
Dátum:
5. 3. 2020
Miesto:
Bratislava, ZŠ Kalinčiakova 12 v Bratislave
1.
Školenia a vzdelávanie
Zapisovateľská komisia organizovala v roku 2019 pravidelné predsezónne školenie na
prácu s PC programom a papierového zápisu na ktoré sa nikto neprihlásil. (2018- 3)
(2018- 0)
Medzinárodných školení sa nikto nezúčastnil. (2018-0)
2.
Činnosť v sezóne 2019
V domácich súťažiach – Slovenská liga, Majstrovstvá Slovenska – bolo zapísaných
a štatisticky spracovaných 36 zápasov – 4 neodohrané. (2018-2)
V InterLige bolo zapísaných, spracovaných (79) zápasov a z toho (15) zápasov odohraných
na území Slovenska.
Na medzinárodnej úrovni sa členovia zapisovateľskej komisie zúčastnili na štyroch CEB
turnajoch, na Slovensku bol organizovaný jeden medzinárodný turnaj na ktorom nebol
dostatok kvalifikovaných zapisovateľov.
V zapisovateľskej komisii pracovalo aktívne 5 zapisovateľov (2018-6).
3.
Plán na sezónu 2020
Činnosť sa bude formovať podľa požiadaviek klubov a počtu družstiev v jednotlivých
súťažiach. Pripravované štandardné predsezónne školenie, preklad OBR (kapitoly 9),
spracovanie historickej štatistiky, 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
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Správa komisie rozhodcov SBF za rok 2019.
Činnosť KR v roku 2019
V roku 2019 sa uskutočnilo jedno rozhodcovské školenie SBF.
Komisia rozhodcov zabezpečila rozhodcov na súťaže Interligy a Extraligy (pozn. v miere
možností jednotlivých rozhodcov) a ostatné finálové turnaje prípadne po dohode s klubmi,
ktoré organizovali jednotlivé záverečné turnaje.
Ďalšie aktivity:
-

Aktualizácia a preklad pravidiel baseballu do slovenčiny (nový preklad)
Nákup a zabezpečenie výstroja pre rozhodcov a kluby
Zabezpečenie medzinárodných povinností

Zoznam aktívnych rozhodcov pre najvyššie súťaže:
Igor Jankovič
Roman Matulík
Arturo Ortega
Martin Zaťko
Maroš Pavlík
Braňo Hanták
Mojmír Jankovič
Zatiaľ neexistuje ucelený zoznam ostatných rozhodcov. Je to jedna z priorít KR pre rok 2020.
Medzinárodné akcie 2019:
Komisia rozhodcov zabezpečila rozhodcov na medzinárodné turnaje v roku 2019, na ktorých
sa zúčastnili naše reprezentačné družstvá aj turnaje bez našej účasti.
CEB Jún 2019
CEB Jún 2019
CEB Júl 2019
CEB Júl 2019
CEB September 2019
WBSC September 2019

Európsky pohár, Moskva
Európsky pohár, Bologna
ME U15, Nettuno
ME mužov B, Trnava
ME mužov A, Bonn
Olympijská kvalifikácia, Parma, Bologna

R. Matulík
M. Jankovič
R. Matulík
M. Jankovič
M. Jankovič
M. Jankovič

Za Komisiu rozhodcov hodnotím vystúpenia našich rozhodcov na medzinárodnej scéne ako
veľmi dobré. Mal som možnosť hovoriť s kolegami, kaučami a medzinárodnými komisármi.
Všetci sa vyjadrovali spôsobom, že zo Slovenska prichádza primeraná kvalita z hľadiska
rozhodovania na medzinárodnej úrovni v Európe.

Ciele a plán na sezónu 2020:
-

Školenie – základné
Školenie – pokročilý
Spracovanie a aktualizácia databázy rozhodcov
Nákup materiálu pre rozhodcov
Preklad pravidiel – ukončenie slovenskej verzie
Spolupráca pri vytvorení reklamných bannerov pre SBF

Vyhodnotenie roku 2019:
Ďakujem za odvedenú prácu všetkých rozhodcov SBF v roku 2019.
Chcel by som vyzdvihnúť najmä Igora Jankoviča a Martina Zaťka, ktorí sú prísľubom do
budúcnosti. Hlavne by som chcel oceniť ich ochotu a poctivý prístup k povinnostiam.

Za Komisiu rozhodcov
Mojmír Jankovič
02 2019
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Výročná správa Dozornej rady za rok 2019
Správu predkladá: Ing. Pavol MOZOLA - predseda Dozornej rady
Správa je určená pre: najvyšší orgán národného športového zväzu - Plénum, Slovenská
baseballová federácia, právna forma: občianske združenie, 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, 1. marec 2020

Ing. Pavol MOZOLA
predseda Dozornej rady
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Výročná správa kontrolóra za rok 2019
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, právna forma: občianske združenie, 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.
Poznámka: pre lepšie informovanie členov SBF a verejnosti, na webovom sídle zverejniť
smernice a metodické materiály.

Počas uvedeného obdobia neboli podané podnety ktoré by mala riešiť Dozorná rada alebo
Kontrolór.
Bratislava, 1. marca 2020

Ing. Pavol MOZOLA
kontrolór SBF
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ROZPOČET SBF na rok 2020
predpokladané príjmy a výdaje na rok 2020
výdaje

príjmy
vlastné zdroje

jc
SúŤAŽE
Členský poplatok za člena podľa VOP

ks
€

€

osoby
€

€

kluby

WBSC

z 2019
€

sponzor WBSC

€

€

€

štát
MŠ SR

spolu
€

€

0,00

0,00

0,00

1400,00

0,00

0,00

Extraliga

200,00

1,00

200,00

1200,00

0,00

200,00

1. liga

100,00

1,00

100,00

400,00

0,00

100,00

juniori

100,00

1,00

100,00

300,00

0,00

100,00

žiaci U12

100,00

1,00

100,00

300,00

0,00

100,00

žiaci U10

100,00

1,00

100,00

0,00

0,00

100,00

600,00

0,00 3600,00

600,00

SPOLU SÚŤAŽE
SEKRETARIÁT
prenájom kancelárie

€

€

0,00

0,00

0,00

€

€

€

€

€

€

12,00

1080,00

1080,00

1080,00

2400,00

1,00

2400,00

2400,00

2400,00

85,00

12,00

1020,00

1020,00

1020,00

Odmena za služby sekretára

900,00

12,00

10800,00

7800,00

10800,00

SOV, MŠSR

100,00

1,00

100,00

100,00

100,00

účtovníctvo, daňové priznanie

250,00

12,00

3000,00

3000,00

3000,00

1248,00

12,00

14976,00

Zariadenie novej kancelárie
spoje + internet, spotrebný materiál

Odmena za služby generálneho sekretára

90,00

€

0,00

SPOLU SEKRETARIÁT
MEDZINÁRODNÁ DIPLOMACIA

€

14976,00

14976,00

33376,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30376,00

33376,00

€

€

€

€

€

€

€

€

WBSC - medzinárodná diplomacia

500,00

1,00

500,00

500,00

500,00

členské WBSC Europe

350,00

1,00

350,00

350,00

350,00

členské WBSC - 200 USD, poplatky

220,00

1,00

220,00

220,00

220,00

1070,00

1070,00

SPOLU MEDZINÁRODNÁ DIPLOMACIA
REPREZENTÁCIA SR, MLÁDEŽ

€

1070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€

€

€

€

€

€

€

€

MUŽI

23000,00

1,00

23000,00

23000,00

23000,00

U23

12000,00

1,00

12000,00

12000,00

12000,00

KADETI

8500,00

1,00

8500,00

8500,00

8500,00

ŽIACI U12, U10

3500,00

1,00

3500,00

3500,00

3500,00

BASEBALL 5

1500,00

1,00

1500,00

1500,00

1500,00

REPREZENTÁCIA TRÉNERI ODMENY

4000,00

1,00

4000,00

4000,00

4000,00

Mládež - CTM a systém prípravy, Bratislava

3000,00

1,00

3000,00

3000,00

3000,00

Mládež - CTM a systém prípravy, Trnava

3000,00

1,00

3000,00

3000,00

3000,00

Mládež - CTM a systém prípravy Skalica

3000,00

1,00

3000,00

3000,00

3000,00

Mládež - CTM a systém prípravy Jelka

3000,00

1,00

3000,00

3000,00

3000,00

Organizácia ME B pool kadeti

7000,00

1,00

7000,00

7000,00

7000,00

Akadémia

1800,00

1,00

1800,00

1800,00

1800,00

Mat.-techn. a zdrav. zabezpečenie

1500,00

1,00

1500,00

1500,00

1500,00

74800,00

74800,00

SPOLU REPREZENTÁCIA SR
RIADENIE SBF - činnosť
Plénum SBF
Zasadnutia SPR

€
200,00

1,00

74800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€

€

€

€

€

€

200,00

€

€

200,00

200,00

50,00

4,00

200,00

200,00

200,00

1800,00

1,00

1800,00

1800,00

1800,00

Hlavný kontrolór

150,00

12,00

1800,00

1800,00

1800,00

Matrika Unionsoft

360,00

4,00

1440,00

1440,00

1440,00

Webhosting, doména baseballslovakia.sk

120,00

1,00

120,00

120,00

120,00

Správa IT, propagácia, web, facebook, reklama

750,00

12,00

9000,00

9000,00

9000,00
14560,00

Prezident SBF

SPOLU RIADENIE SBF
KOMISIE

€

14560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14560,00

€

€

€

€

€

€

€

€

3000,00

3000,00

Rozhodcovská komisia

3000,00

1,00

3000,00

Zapisovateľská komisia

1500,00

1,00

1500,00

SPOLU INFORMÁCIE
ROZVOJ SBF
projekty - príspevky klubom novým
Rozvoj SBF
Príspevky klubom podľa zmluvys MŠSR

€

prezentácia - Banery
prezentačné stretnutia, ukončenie sezóny

0,00

0,00

0,00

0,00

4500,00

4500,00

€

€

€

€

€

€

€

€

1800,00

1800,00

1,00

2400,00

1,00

2400,00

2400,00

2400,00

23619,00

1,00

23619,00

23619,00

23619,00
27819,00

€
1500,00

1,00

500,00

1,00

SPOLU PREZENTÁCIA
PROPAGÁCIA

1500,00

0,00

1800,00

SPOLU INFORMÁCIE
PREZENTÁCIA

1500,00

4500,00

€

1800,00

27819,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27819,00

€

€

€

€

€

€

€

1500,00

1500,00

1500,00
500,00
2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€

€

€

€

€

500,00

500,00

2000,00

2000,00

€

€

propagáčný materiál + ME propagácia

500,00

1,00

500,00

500,00

500,00

Dokumenty SBF, pravidlá obnova

500,00

1,00

500,00

500,00

500,00

materiály pre novinárov + kontakty

200,00

1,00

200,00

200,00

200,00

1200,00

1200,00

€

€

SPOLU PROPAGÁCIA
VYROVNÁVACÍ FOND

€

1200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€

€

€

€

€

€

1133,00
ROZPOČET SPOLU

161058,00

1133,00
0,00

3600,00

0,00

0,00

0,00

157458,00

161058,00

