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PROGRAM ROKOVANIA 

Plénum SBF 
Dátum: 5 júna 2021 
Miesto: Bratislava, Kalinčiakova 12 
Čas:  Prezentácia delegátov 17:45, 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 2021, odovzdá 
slovo kontrolnej komisii, ktorá oboznámi všetkých zúčastnených s platnými počtami 
hlasov jednotlivých klubov podľa správy ŠTK na základe odohrania súťaží v roku 2020. 
(Správa ŠTK je prílohou programu Pléna SBF 2021). 
 

3. Prijatie nových klubov z Nitry a Bratislavy 
 

4. 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 

mailto:office@baseballslovakia.com
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5. Schválenie programu rokovania 

Dušan Noga vyzve všetkých zúčastnených aby sa vyjadrili k programu rokovania. 
O programe rokovania sa hlasuje nadpolovičnou väčšinou zúčastnených delegátov. 
 

6. Správa o stave organizácie  

Prezident SBF prednesie správu o činnosti organizácie v roku 2021 a správu o stave 
organizácie na konci tohto roku. 
 

7. Správa o činnosti za uplynulé obdobie  

• Správa generálneho sekretára, správy jednotlivých komisií  
 

8. 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 2021  – nové znenie VOP. Kluby SBF, jej zástupcovia majú 
právo písomne zaslať návrhy na rokovanie Pléna SBF alebo ich predniesť na priamo na 
Pléne SBF 2021.Predstaví sa program reprezentácií a súťaží SBF 2021. 

 
9. Rozpočet SBF na rok 2021 

Delegáti Pléna sa vyjadria k návrhu rozpočtu na rok 2021.  Návrh rozpočtu bol zaslaný 
s materiálmi ku konaniu sa Pléna. 
 
 

10. Odsúhlasenie správy audítora a výročnej správy SBF za rok 2021, 

súvahy, účtovnej závierky a výkazu zisku a strát. 

 
Do začiatku Pléna máme sľúbené od audítorskej firmy že výsledok auditu a výročnú 
správu odovzdá do začiatku Pléna 2021. Súvaha, účtovnej závierka, výkaz ziskov a strát 
sú prílohou programu Pléna 2021. 
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11. Voľby do orgánov SBF. 

V priebehu týždňa – 3 dni pred Plénom – zverejnime kandidátov na volených členov 
vrátane ich zapisovateľa. Plénum volí orgány a funkcionárov: 

- Prezident SBF  

- Generálny sekretár SBF 
- Členovia správnej rady 
- Členovi dozornej rady 

 
12. Pripravenie uznesenia SBF 

Návrhová komisia sformuje presné znenie uznesenia, pripraví ho na schválenie Plénom 
SBF. 
 
 

13. 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 2021 ukončí. 
 
 
 
 
Pripravili:  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 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Registrované: 29.12.1992, Č.spisu: VVS/1-900/90-7279, IČO: 308 44 568 
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ZÁPISNICA Z OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA 
Pléna SBF 

Dátum: 5 júna 2021 
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: 
 

 
 
 

 
prítomný
ch: 30        

, 
nadpolo

vičná 
väčšina:    

16    , 
dvojtreti

nová 
väčšina:   

20 
  
 
 
 

 

 
 
2. Otvorenie Pléna  

 

Klub Hlasy 

Apollo Bratislava  6 

Spiders Bratislava 2 

BK Martin 2 

Slovan Bratislava 2 

Desperados Levice - 

Fighting Flies Bratislava - 

Maceitos Jelka 2 

Skalica 3 

1.BK Košice - 

Crows Košice 2 

Toreros Topoľčany 2 

Panthers Trnava - 

Giants Trnava - 

Angels Trnava 7 

Atoms Nitra 2 

Good Sports DNV - 

Spolu hlasov 36 
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Dušan Noga, prezident SBF privítal všetkých zúčastnených na Pléne SBF 2021, odovzdal 
slovo kontrolnej komisii, ktorá oboznámila všetkých zúčastnených s platnými počtami hlasov 
jednotlivých klubov podľa správy ŠTK na základe odohrania súťaží v roku 2021.  
Komisia konštatovala: všetkých hlasov je 36, prítomných s hlasovacím právom je 30, čím 
je splnená podmienka uznášaniaschopnosti pléna, nadpolovičná väčšina je 16 hlasov, 
dvojtretinová väčšina je 20 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 – ROMAN HOLEKŠI 
Volebná komisia – GABRIEL BATISTA 
 
 

Hlasovanie o zlúčenie komisii: (hlasovanie číslo 1) 
Za návrh: 30 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 – Roman Holekši 
Volebná komisia – Gabriel Batista 
 
 

Hlasovanie o obsadení komisií a o zapisovateľovi: (hlasovanie číslo 2) 
Za návrh: 30 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 
 
 

 
4. Schválenie programu rokovania 
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Dušan Noga vyzval všetkých zúčastnených aby sa vyjadrili k programu rokovania. 
O programe rokovania sa hlasuje nadpolovičnou väčšinou zúčastnených delegátov. Do 
programu sa doplnil návrh klubu BK Angels Trnava – k bodu rokovania prebehla diskusia 
a klub Trnava dal nakoniec návrh na rokovanie Pléna o vytvorení pracovnej pozície 
vedúceho komisie rozvoja mládeže. Plénum sa dohodlo že bod bude zaradený do rokovania. 
(ako bod 8.1) 
 
Hlasovanie o doplnení bodu programu - rozvoj: (hlasovanie číslo 3) 

Za návrh: 30 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 
Hlasovanie o programe Pléna: (hlasovanie číslo 4) 

Za návrh: 30 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 2020 a správu o stave 
organizácie na konci roku 2020. 
 
 
6. Správy o činnosti za uplynulé obdobie  

 Správa o stave organizácie, predniesol Dušan Noga 

 Správa generálneho sekretára, predniesol František Bunta  

 Správa riaditeľa súťaží: vypracoval Martin Brunegraf 

 Správa rozhodcovskej komisie, vypracoval Mojmír Jankovič 

 Správa zapisovateľskej komisie, vypracovala Martina Kováčová 

 Výročná správa kontrolóra za rok 2020, vypracoval Pavol Mozola 

 Výročná správa dozornej rady za rok 2020, vypracoval Pavol Mozola 
Správy sú v prílohe. 

 
 
Hlasovanie o správach: (hlasovanie číslo 5) 

Za návrh: 30 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: Plénum berie správy na vedomie. 

 
 
 
 

7. Správa o hospodárení SBF 
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Sekretár SBF František Bunta predniesol hospodársku správu za rok 2020. 
 

 
Hlasovanie o hospodárení: (hlasovanie číslo 6) 

Za návrh: 30 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 2020. 
 

8. Prerokovanie správy audítora a výročnej správy SBF za rok 2020 
 
Delegáti Pléna boli informovaný o výročnej správe a o správe nezávislého audítora, správa 
bola zaslaná klubom a predstavená na Pléne SBF 2021. 
 
Hlasovanie o audite a výročnej správe: (hlasovanie číslo 7) 

Za návrh: 30 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: Plénum prerokovalo správu nezávislého audítora 

a výročnú správu organizácie za rok 2020. 
 
 
  
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 zmene vo VOP 2021. 
Ďalej sa diskutovalo o pomoci klubom ktoré prevádzkujú baseballové ihriská na ktorých sa 
konajú reprezentačné zrazy a potrebe výstavby nových ihrísk a podpore už stojacich ihrísk. 
Diskusia taktiež prebehla k zakladaniu nových klubov a pomoci jednotlivým klubom – 
hlavnou témou bol rozvoj a zakladanie nových klubov s cieľom pomôcť klubom ktoré pracujú 
s mládežou. 
Sekretariát informoval členov pléna o pripravovaných reprezentačných akciách – 
Majstrovstvá Európy mužov v Bratislave a Majstrovstvá Európy kadetov v Trnave a Brne. 
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).  
 
8.1 – doplnený bod rokovania 
Rokovanie o doplnenom bode – návrhu klubu BK Angels Trnava – vytvorenie pracovnej 
pozície vedúceho komisie rozvoja mládeže. Prebehla dlhá diskusia k obsahu práce 
a zaradení pracovnej pozície. Plénum vyjadrilo potrebu vytvoriť pozíciu ktorá by sa venovala 
priamo rozvoju baseballu na Slovensku, vytváraní nových klubov a podpore mládeže. 
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Hlasovanie komisia rozvoja: (hlasovanie číslo 8) 
Plénum SBF navrhuje vytvorenie pracovnej pozície vedúceho komisie rozvoja mládeže 

Za návrh: 30 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 
 

Hlasovanie VOP 2021: (hlasovanie číslo 9) 
Plénum SBF odsúhlasilo Vykonávací organizačný poriadok 2021 (príloha VOP 2021) 

Za návrh: 30 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 
 

 
 
9. Rozpočet SBF na rok 2021 
Delegáti Pléna sa vyjadrili k návrhu rozpočtu na rok 2021, ktorý predložil sekretár SBF 
František Bunta, kvôli pandémii sa rozpočet venovala správna rada už začiatkom roku. 
 
Hlasovanie o rozpočte na rok 2021: (hlasovanie číslo 10) 
Plénum SBF odsúhlasilo rozpočet na rok 2021. (príloha rozpočet 2021). 

Za návrh: 30 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 
 

10. Prijatie nových členov do SBF 
Sekretár SBF odovzdal kontrolnej komisii podklady na prijatie nových klubov za členov SBF. 
Dokumenty sú dostatočné. Za nových členov sa hlási klub BK Nitra a družstvo BK Daggers 
z Bratislavy. 
 
Hlasovanie o prijatí nového člena: (hlasovanie číslo 11) 
Plénum SBF prijalo klub BK Nitra za svojho člena. 

Za návrh: 30 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 
Hlasovanie o prijatí  nového člena: (hlasovanie číslo 12) 
Plénum SBF prijalo klub BK Daggers za svojho člena. 

Za návrh: 30 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 
 
 
 

 
11. Voľby do orgánov SBF 
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Prezident  SBF v spolupráci so sekretárom SBF a volebnou komisiou oboznámili 
o kandidátoch na jednotlivé posty na riadiace orgány organizácie. 
 
Bola vyhlásená krátka prestávka 
 
Prebehli voľby do orgánov SBF nasledovne – volil sa prezident SBF, generálny sekretár 
SBF, 3 členovia Správnej rady SBF (Viliam Jančina pokračuje ešte jeden rok), kontrolór SBF 
a členovia dozornej rady SBF. Voľby riadila zvolená komisia.  
 
Výsledok volieb: 
Prezident SBF:   Mojmír Jankovič 
Generálny sekretár SBF:  František Bunta 
Členovia SPR:   Tibor Brauner, Igor Jankovič, Roman Holekši 
Kontrolór:    Dušan Noga 
Členovia DR:    Radovan Nespala, Peter Cuninka 
 
 
12. Pripravenie uznesení SBF 

 
Návrhová komisia sformulovala presné znenie uznesenia, pripravila ho na schválenie 
Plénom SBF. 
 
13. 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 číslo13) 

Za návrh: 30 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 
 
14. Ukončenie Pléna SBF 

 
Prezident SBF poďakoval všetkým zúčastneným a Plénum 2021 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 2020 
o  Výročná správa Dozornej rady za rok 2020 

 Rozpočet 2021 

 Uznesenia 

 Priebeh hlasovaní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, 5 júna 2021   Predsedajúci: Dušan Noga 
 
      Zapísal: František Bunta 
 
      Overil:   Pavol Mozola 
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SPRÁVA ŠTK ZA ROK 2020 PRE PLÉNUM SBF 

Predkladá: Martin Brunegraf 
Dátum: 25. 3. 2021 
 

 
1. Súťaže 

V roku 2020 organizovala SBF nasledovné súťaže: Extraliga, 1. Liga(Topoľčianska 
baseballová liga) , Liga juniorov do 18 rokov, Liga kadetov do 15 rokov. V kategórií žiakov 
do 12 rokov sa na jeseň odohrala séria o majstra Slovenska.  
 

 
2. Extraliga 

Najvyššia celoslovenská súťaž mužov, ktorej sa zúčastnilo 6 tímov: Angels Trnava, Angels 
Trnava B, Apollo Bratislava, Apollo Bratislava B, Jelka Maceitos a Spiders Bratislava. 
Víťazom playoff a majstrom Slovenska sa stalo mužstvo Apollo Bratislava.  
 

3. 1. Liga Topoľčianska baseballová liga 
V roku 2020 sa okrem extraligy organizovala aj nižšia seniorská súťaž, ktorej sa zúčastnili 
tímy Atoms Nitra, Crows Košice, Outmen Skalica, Slovan Bratislava, Toreros Topoľčany 
a Tornado Martin. Súťaž sa hrala turnajový systémom, kde sa všetky zápasy odohrali na 
ihrisku v Topoľčanoch. Víťazom TBL sa stal tím Slovan Bratislava.  
 
 

4. Liga juniorov U18 

V kategórií do 18 rokov sa do súťaže prihlásili kluby Angels Trnava, Apollo Bratislava 
a Outmen Skalica. Po základnej časti sa tímy stretli na finálovom turnaji, v ktorom sa 
najviac darilo juniorom Apolla, ktorí tak získali titul majstra Slovenska 

 
 

5. Liga kadetov U15 
Celoslovenskej ligy sa zúčastnili tímy Angels Trnava, Angels Trnava B a Apollo Bratislava. 
Súťaž bola regulárne odohraná. Víťazom záverečného turnaja a majstrom Slovenska sa 
stali kadeti Angels Trnava.  
 

6. Playoff žiakov U12  
 
V kategórii žiakov do 12 rokov sme minulý rok odohrali iba sériu o titul. V nej sa stretli 
tímy Angels Trnava a Apollo Bratislava. Navrch mali žiaci z Bratislavy a tak sa majstrom 
Slovenska stali hráči Apollo Bratislava.  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.baseballslovakia.com/
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  5 júna 2021 

 
Správa generálneho sekretára na Plénum SBF 2021 

 

Miesto: Bratislava 
Termín: 5 júna 2021 
Čas:  18:00 

 

• Stav organizácie – zavedenie nového zákonu o športe prinieslo našej 
organizácií mnoho inovácií. Sekretariát SBF pracuje na tom aby sme pripravili 
všetky potrebné veci podľa nového zákonu o športe. GDPR dokumenty máme 
spracované. 
 

 
 
 

• Financovanie SBF v roku 2020 ovplyvnila situácia ohľadom Covid 19 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.  

 

• Podpora ihrísk a pomoc pi výstavbe nových areálov. 
 

 
 

• 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 tohto roku by sme mali mať už konečne 
opäť kanceláriu v Dome športu 

 
 
 
 



    5 júna 2021 

 
Hospodárska správa na Plénum SBF 2021 

 

Miesto: Bratislava 
Termín: 5 júna 2021 
Čas:  18:00 

 

 

 

 

 

• 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 2021  

 

Prílohy –  

1. vyúčtovanie SBF 2020 – 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 2020 – bude zaslaná po vypracovaní a audite ako 

som vyššie uviedol 

 

 

Pripravil: František Bunta 

 

 

v Bratislave, 5 júna 2021 

http://www.slovakiabaseball.com/
http://www.baseballslovakia.com/


Správa komisie rozhodcov SBF za rok 2020 
 
 
V pandemickom roku 2020 sa neuskutočnilo žiadne školenie, kvôli prísnym nariadeniam.  
Komisia rozhodcov zabezpečila rozhodcov pre najvyššiu mužskú súťaž.  
Medzinárodné turnaje sa neuskutočnili. 
 
 
Zoznam rozhodcov pre slovenskú najvyššiu súťaž 2020 
 
Roman Matulík 
Mojmír Jankovič 
Arturo Ortega 
Maroš Pavlík 
Igor Jankovič 
Martin Zaťko 
Braňo Hanták 
 
 
 
Medzinárodné akcie 2020 
 
V rámci Európy a sveta sa v roku 2020 neuskutočnili žiadne turnaje, na ktorých by sa ináč 
zúčastnili naši medzinárodní rozhodcovia. Jediný oficiálny turnaj sa uskutočnil v Prahe (PBT) 
bez účasti družstiev aj rozhodcov zo Slovenska. 
 
 
 
Plány na rok 2021 a do najbližšej budúcnosti 
 
Na základe pandemického roku a aj menšieho záujmu družstiev o školenia sa pristúpi 
v budúcnosti ku kombinovanému spôsobu konania školení. Ak to pôjde tak samozrejme 
klasické školenie v prednáškovej miestnosti s kombináciou s pobytom na ihrisku alebo 
v telocvični. Druhá možnosť, ktorú by sme chceli počas roka 2021 pripravovať sú on-line 
semináre a materiály, ktoré sa budú dať stiahnuť na stránke SBF. 
 
Taktiež pripravuje SBF na rok 2021 materiálovú podporu klubov ohľadom výstroje 
a oblečenia rozhodcov. 
 
 
 
 
Za odvedenú prácu všetkých rozhodcov SBF v roku 2020 ďakujem a prajem veľa úspechov 
v nasledujúcej sezóne! 
 
Za Komisiu rozhodcov 
Mojmír Jankovič 
05 2021 
 
 



Výročná správa Dozornej rady za rok 2020 

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, 25. máj 2021     Ing. Pavol MOZOLA 

       predseda Dozornej rady
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Výročná správa kontrolóra za rok 2020 

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: 

Činnosť organizácie bola v roku 2020 poznamenaná celospoločenskými 
obmedzeniami ktoré sa dotkli aj športu a budú pokračovať aj v roku 2021. Domáce 
súťaže boli odohraté v obmedzenom formáte a medzinárodné súťaže a reprezentačné 
turnaje boli odložené alebo zrušené. Novelou zákona o športe č. 148/2020 boli 
zmenené pravidlá o prerozdelení výdavkov z príspevku uznanému športu čím bolo 
potrebné upraviť výdavky z rozpočtu. 

Členovia Dozornej rady a kontrolór sa zúčastňovali na rokovaniach Správnej rady podľa 
prezenčných listín a zápisníc. Pri zasadnutiach Správnej rady s elektronickým 
hlasovaním je potrebné dodržať postup uvedený v Smernici o elektronickom hlasovaní. 

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 
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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, 17. januára 2021    Ing. Pavol MOZOLA 

          kontrolór SBF
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   SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA 

      SLOVAK BASEBALL FEDERATION 
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SLOVAK BASEBALL FEDERATION 
Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovakia  tel./fax: +421 905 294239  , email: office@baseballslovakia.com 

 

 

 

Správa volebnej komisie z Pléna Slovenskej baseballovej federácie 
 

 
Miesto: Bratislava 

Termín: 28 mája 2021 
Čas:  18:00 
 

Voľby do orgánov SBF prebehli podľa stanov Slovenskej baseballovej federácie.  

 

Výsledky volieb: 

 

Prezident SBF:   Mojmír Jankovič 

Generálny sekretár:  František Bunta 

 

Správna rada:   Mojmír Jankovič 

     Viliam Jančina 

     Tibor Brauner 

     Roman Holekši 

     Igor Jankovič 

 

Dozorná rada:   Dušan Noga, predseda DR, kontrolór 

     Radovan Nespala 

     Peter Cuninka  

 

Hlasovacie lístky a výsledky volieb sú uložené v archíve SBF. 

 

 

Registrované: 29.12.1992, Č.spisu: VVS/1-900/90-7279, IČO: 308 44 568 



KANDIDÁTI NA VOLENÝCH ČLENOV DO RIADIACICH ORGÁNOV SLOVENSKEJ BASEBALLOVEJ FEDERÁCIE

PLÉNUM SBF 2021

TERMIN: 6 júna 2021

MIESTO:  Bratislava, ŽŠ Kalinčiakova 12

Pozícia Meno a priezvisko Navrhovateľ kandidáta

prezident SBF, člen SPR Mojmír Jankovič Dušan Noga 

generálny sekretár SBF, člen SPR František Bunta Dušan Noga 

člen správnej rady SBF Tibor Brauner STU Spiders Bratislava

člen správnej rady SBF František Bunta Dušan Noga 

Vilam Jančina od 2018 Viliam Jančina -

člen správnej rady SBF Igor Jankovič BK Angels Trnava

člen správnej rady SBF Roman Holekši  BK Angels Trnava

predseda dozornej rady Dušan Noga František Bunta

Radovan Nespala od 2017 na 5 rokov Radovan Nespala -

Roman Holekši  od 2017 na 5 rokov Roman Holekši -

člen dozornej rady SBF Peter Cuninka BK Angels Trnava
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   SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA 

      SLOVAK BASEBALL FEDERATION 

 

            5 JÚNA 2020 

 
 

UZNESENIE PLÉNA SBF 2021 

Bratislava, 5 júna 2021 

 

 

 
❖ Berie na vedomie prednesené správy jednotlivých komisií za rok 2020 a zároveň schvaľuje ich obsah 

v plnom znení 

❖ Členov mandátovej, návrhovej, volebnej komisie a zapisovateľa v zložení (príloha 

zápisnica) 

❖ Schvaľuje hospodársku správu za rok 2020, účtovnú závierku za rok 2020 a hospodársky výsledok 

za účtovné obdobie 2020 

❖ Prerokovalo výročnú správu a správu nezávislého audítora za rok 2020 

❖ Plénum schvaľuje návrh činnosti SBF na rok 2021. 

❖ Schvaľuje rozpočet SBF pre rok 2021 podľa priloženej zápisnice 

❖ Plénum volí do riadiacich orgánov SBF: 

➢ Prezident – Mojmír Jankovič 

➢ Generálny sekretár – František Bunta 

➢ Členov SPR – Tibor Brauner, Igor Jankovič, Roman Holekši 

➢ Členov DR – kontrolór – Dušan Noga, členovia Radovan Nespala, Peter Cuninka 

❖ Plénum vytvára pozíciu vedúceho komisie rozvoja mládeže 

❖ Plénum prijíma za členov SBF kluby BK Nitra a BK Daggers 

 
 
 
 

V Bratislave, 5  júna 2021    
 
 
 
  

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 
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