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   SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA 

      SLOVAK BASEBALL FEDERATION 

 

            9 JÚNA 2020 

POZVÁNKA A PROGRAM  

ZASADNUTIE SPRÁVNEJ RADY SBF 2020-02 

 

Miesto: Bratislava, ZŚ Kalinčiakova 12, Bratislava 
Termín: 11 júna 2020 
Začiatok: 17:00 

 

1. Otvorenie zasadnutia SPR 

2. Finančná správa – sekretár SBF  

- Stav na účte SBF - vlastný – 344,458 € 

- Stav štátny účet SBF –  54 663,89 €  

-  Kontrola uznesení – bez uznesení 

3. Súťaže SBF  

4. Reprezentácia – plán 2020 – diskusia k situácii 

5. VOP 2020 odsúhlasenie 

6. Správa auditu a ročnej správy – poslať na prerokovanie Plénom 

7. Diskusia ohľadom súčasnej situácie  

8. Rôzne 

 

 

V Bratislave, 9 júna 2020 

 

 

Pozvánku  pripravil a zapísal: František Bunta, generálny sekretár SBF 

 

 

Registrované: 29.12.1992 na MV SR, Č. spisu: VVS/1-900/90-7279-6, IČO: 30844568 
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   SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA 

      SLOVAK BASEBALL FEDERATION 

 

            11 JÚNA 2020 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY SBF 2020_02 

 

Miesto: Bratislava, ZŚ Kalinčiakova 12, Bratislava 
Termín: 11 júna 2020 
Začiatok: 17:00 

 

Program : 

1. Otvorenie zasadnutia SPR 

2. Finančná správa – sekretár SBF  

- Stav na účte SBF - vlastný – 344,458 € 

- Stav štátny účet SBF –  54 663,89 €  

-  Kontrola uznesení – bez uznesení 

3. Súťaže SBF  

4. Reprezentácia – plán 2020 – diskusia k situácii 

5. VOP 2020 odsúhlasenie 

6. Správa auditu a ročnej správy – poslať na prerokovanie 

7. Diskusia ohľadom súčasnej situácie  

8. Rôzne 

 

K bodu 1. 
Správnu radu otvoril preziden SBF Dušan Noga. Privítal prítomných členov SPR (viď 
prezenčná listina). Zo správnej rady sa ospravedlnil gen. sekretár František Bunta pre 
zdravotné problémy. 
K bodu 2. 
Prezident SBF oboznámil členov SPR a kontrolóra SBF so stavom na účtoch na 
základe pripraveného materiálu gen. sekretárom Františkom Buntom, zodpovedným 
za prípravu rozpočtu a finančné prostriedky SBF.  
Zároveň informoval prítomných o otázkach súvisiacich s rozpočtom, ktoré boli 
prednesené na zasadnutí zástupcov športových zväzov organizovanom SOŠV dňa 
9.6.2020 na ktorom sa zúčastnil aj štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Mgr. Ivan 
Husár, kde bola prednesená požiadavka na zväzy ohľadne úpravy svojich rozpočtov 
vzhľadom na vzniknutú pandémiu a obmedzenia v športe. Konkrétnejšie informácie 
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ohľadne možných presunov finančných prostriedkov tak, aby sme neporušili zmluvu 
s MŠVVaŠ sa dozvieme až na plánovanom stretnutí zväzov na pôde MŠVVaŠ, ktoré 
sa má konať vo štvrtok 25.6.2020 na pôde MŠVVaŠ. 

Členovia SPR SBF poverili gen. sekretára a prezidenta SBF pripraviť nový 
návrh rozpočtu so zvýraznením položiek, ktoré sa presunuli z neuskutočnených akcií 
a z akcií, ktoré už s určitosťou vieme, že sa organizovať nebudú. Žiadajú, ak to bude 
možné vyčleniť časť z „ušetrených „ prostriedkov na pomoc klubom, ktoré prišli 
o značnú časť svojich príjmov spôsobenú obmedzeniami pre pandémiu, nakoľko 
náklady na svoju, aj keď obmedzenú činnosť ďalej kluby znášali. 

K bodu 3 
O súťažia podrobne informoval zodpovedný sekretár SBF Martin Brunegraf. 

Následne prebehla diskusia k jednotlivých súťažiam postupne pre všetky kategórie. 
Členovia SPR SBF sa dohodli, že organizácia finálových turnajov o majstrov 
Slovenska sa rozhodne až na nasledujúcej SPR SBF, až keď sa zúčastnené kluby 
dohodnú a zapracujú sa podrobnosti do VOP. (nasledujúca SPR SBF sa uskutoční 
25. Júna 2020 o 17.00 hod) 

K bodu 4 
Členovia SPR SBF požiadali prezidenta SBF o vykonanie mimoriadnej 

inventarizácie majetku SBF – hlavne materiálu určeného pre reprezentačné družstvá 
a na základe nej a požiadaviek reprezentačných trénerov ju doplniť a zapracovať do 
upraveného rozpočtu. 

Následne žiadajú sekretára SBF Martina Brunegrafa osloviť všetkých 
reprezentačných trénerov, aby predložili svoje upravené plány s reprezentačnými 
družstvami všetkých kategórií v rátane náhradných turnajov a priateľských zápasov. 
SPR na tento rok odporúča zúčastniť sa reprezentáciám aspoň na dvoch turnajoch 
a to kadetskej reprezentácii na turnaji v septembri 9.-13. Septembra v Čechách a pre 
mužov na PBT v Prahe. Bude to potrebné aj pre úpravu rozpočtu SBF. 

Prezident SBF informoval prítomných o eventuálnej možnosti 
spoluorganizovať ME mužov A spoločne s Chorvátskom a Českom, namiesto 
Španielska, ktoré budúci rok nedokáže tieto majstrovstvá zorganizovať a požiadalo 
ich preložiť až na rok 2022. O takejto možnosti bol informovaný náš gen. sekr. 
František Bunta prezidentom Českej federácie Petrom Ditrichom. Po diskusii sa SPR 
vyjadrila, že by to bolo pre našu reprezentáciu prínosom a Trnava je ochotná 
organizovať okrem kadetského turnaji ME i mužov. 

K bodu 5 
 SPR po diskusii požiadala o ďalšie úpravy a opravy vo VOP a presunúť 

odsúhlasenie VOP na nasledujúcu SPR, po zapracovaní pripomienok. Zapracovaním 

pripomienok a opravou niektorých častí VOP bol poverený Martin Brunegraf. 

Pripomienky k VOP je potrebné zaslať jemu na jeho mail do 20.6.2020. 

 K bodu 6 

 Členovia SPR prerokovali Správu auditora aj s ročnou Správou o činnosti 

SBF. V diskusii poukázali na niektoré menšie nezrovnalosti (preklep v tabuľke audit 

str.5 tab. Bratislavská baseballová liga oprava kategórie z U18 na muži nad 18 

rokov). Prezident SBF požiadal SPR, aby konzultovali s gen. sekretárom 

zodpovedným za výročnú správu nezrovnalosti. Po vyjasnení si nezrovnalostí, 

prípadnej oprave ich gen. sekretár pošle na odsúhlasenie plénu tak, ako to bolo 

dohodnuté na pléne SBF (elektronicky) aj so správou auditora.   

 K bodu 7 

 Prezident SBF skonštatoval, že napriek zlej situácie pre náš šport zapríčinenej 

pandémiou a následnými opatreniami sa väčšina našich klubov dokázala pomerne 

dobre vysporiadať.  Niektoré kluby prešli na individuálne tréningy svojich hráčov 

prostredníctvom internetu a po uvoľnení opatrení na skupinové tréningy (po 5 hráčov) 

za dodržania prísnych epidemiologických podmienok. Taktiež ocenil reprezentačných 
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trénerov, že ostali i v takejto ťažkej situácii v komunikácii so svojimi zverencami 

a snažili sa ich motivovať cez sociálne siete.  

 Zároveň vyzdvihol prácu vedenia jednotlivých klubov, za ich obetavosť udržať 

a zlepšiť podmienky na jednotlivých ihriskách napriek finančným výpadkom z príjmov 

pre kluby. Navrhol SPR zapracovať určitú finančnú pomoc pre kluby zo SBF 

vzhľadom na vzniknutú situáciu hneď ako budú známe zmeny vo financovaní zväzov 

zo strany MŠVVaŠ tak, aby boli splnené všetky podmienky zo strany štátu. Upozornil 

však, že musíme ostať zatiaľ opatrní, nakoľko MŠVVaŠ bude musieť ušetriť cca 150 

mil € a stále nám nie je známe, či nebudú krátené finacie jednotlivým zväzom 

i napriek prísľubu štátneho tajomníka. 

 K bodu 8 

 Z ďalšej diskusie vyplynuli požiadavky ohľadne uskutočnenia školenia 

managerov klubov v čo najkratšom čase, nakoľko niektorí majú ťažkosti vyznať sa 

v legislatíve, účelne viesť svoju organizáciu, správne viesť svoje účtovníctvo a plniť 

požiadavky ktoré je nevyhnutné dodržiavať voči štátu, SBF a miestnej samospráve. 

Je potrebné v tejto oblasti pripraviť aj materiál ohľadne BOZP, GDPR (podklady pre 

kluby). Táto situácia je zväčša zapríčinená nástupom nových funkcionárov klubov a je 

nutné im čo najrýchlejšie pomôcť. Úlohou skontaktovať sa s mamagermi klubov bol 

poverený Martin Brunegraf.  

 Zároveň bola predložená požiadavka vypracovať osobitný predpis SBF 

ohľadne spôsobilosti rozhodcov, trénerov, zapisovateľov, managerov a iných 

odborníkov v športe. Touto úlohou poveriť vedúci jednotlivých komisií a Akadémiu 

SBF. Zodpovedným za túto oblasť by mal byť prezident SBF. 

  

Uznesenia : 

1. a) Pripraviť návrh zmien rozpočtu na základe zohľadnenia úprav pripravovaných 

MŠVVaŠ k zmluvám so zväzmi. 

b) Zvýrazniť farebne v súčasnom rozpočte položky, ktoré už vieme, že nebudú 

využité v plnom rozsahu a je možné, že ich budeme môcť presunúť do iných oblastí. 

Zodpovední: Noga, Bunta     

termín: 6. 7.2020 a 20.6.2020 

 

2. Prezident SBF prikazuje vykonať inventarizáciu majetku SBF vrátane materiálu 

jednotlivých reprezentačných družstiev a následne predložiť Návrhy na vyradenie 

nepoužiteľného materiálu SBF.   

Zodpovední: Noga, Bunta, tréneri a vedúci reprezentačných družstiev   

termín : vykonať inventarizáciu a návrhy na vyradenie do 31.6.2020 

 

3.  Predložiť návrhy na obnovu materiálneho zabezpečenia reprezentačných družstiev. 

Zodpovední: reprezentační tréneri a vedúci reprezentačných družstiev 

Termín: po vykonaní inventariácii majetku SBF 

4. Predložiť upravený plán reprezentačných družstiev na rok 2020 vrátane plánovaných 

turnajov, sústredení a pod. 

5. Zodpovední: reprezentační tréneri a vedúci reprezentačných družstiev 

Termín: do 31.6.2020 

6. Predložiť definitívnu verziu VOP po zapracovaní prekonzultovaných úprav na základe 

požiadaviek zo SPR vrátane dohodnutej formy súťaží na schválenie SPR. 

Zodpovední: Brunegraf a všetci členovia SPR a komisií SBF 
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Termín: 25.6.2020 

7. Pripraviť a dohodnúť termín na školenie managerov klubov 

Zodpovední: Brunegraf, Bunta 

Termín: najneskôr do 13.7.2020 

8. Pripraviť osobitný predpis SBF ohľadne spôsobilosti rozhodcov, trénerov, 

zapisovateľov, managerov a iných odborníkov v športe. 

Zodpovední: Noga, vedúci komisií SBF 

Termín: 13.7.2020 

9. Pripraviť podklady pre kluby ohľadne BOZP, GDPR 

Zodpovední:  Mozola, Bunta 

Termín: do 13.7.2020 

10. Pripraviť návrhy na riešenie kategórie U-12., poslať sekr. Brunegrafovi na 

spracovanie. 

Zodpovední: tréneri tejto kategórie U-12, Brunegraf 

Termín: do 31.6.2020  

 

Zapísal  

Noga Dušan 


