SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA
SLOVAK BASEBALL FEDERATION
22 FEBRUÁRA 2022
POZVÁNKA A PROGRAM
ZASADNUTIE SPRÁVNEJ RADY SBF 202202
Občianske združenie Slovenská baseballová federácia
Termín:
Miesto:
Čas:

24 februára 2022
Bratislava, Junácka 6, kancelária SBF
17:30

Informácia stav účtov Slovenskej baseballovej federácie
-

Slovenská baseballová federácia má momentálny stav účtu 43.250 € je časť
dotácie podľa zmluvy 2022 (1/4 celkovej dotácie podľa zmluvy), stav účtu vlastné
2.916 €

Kontrola uznesení zo SPR 201902
Bez uznesení
1. Plénum SBF 2022
Sekretariát SBF a prezident SBF navrhujú termín Pléna SBF 2022 dňa 12 marca 2022
v Bratislave. Súčasne sa v sobotu 12 marca doobeda plánujeme aj školenie rozhodcov a preto
navrhujeme aby sa Plénum SBF uskutočnilo 12.3.2022 o 14:00 v Bratislave. Miesto upresníme
v pozvánke.
Odsúhlasené elektronickou SpR
2. Reprezentácia - odmeny
Po dlhšom zvažovaní dávam na odsúhlasenie tieto 3 návrhy, ktoré vychádzajú z najmä z
logiky spravodlivosti a kompromisu ohľadom jednotlivých podmienok a výšky prostriedkov.
Môžete mať na návrhy vlastný názor a môžete ho napríklad vyjadriť zdržaním sa pri
hlasovaní.
Ak neprejde žiaden z návrhov, prosím aby ste podali vlastné návrhy.
Do budúcnosti by som veľmi rád navrhol, aby odmeny trénerov boli dohodnuté na začiatku
sezóny (alebo funkčného obdobia jednotlivých trénerov) a tiež aby bola odmena súčasťou
rozpočtu reprezentácií - jednotlivej kategórie.
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Návrh 1 - rovnaká odmena na každú kategóriu, ktorá v roku 2021 fungovala

V rozpočte na rok 2021 bolo na odmeny reprezentačných trénerov vyčlenených 4000 €.
Počítalo sa so 4 kategóriami po 1000 € (muži, juniori U18, kadeti U15 a žiaci U12) .
V roku 2021 sa zúčastnili prípravy a turnajov len 2 kategórie (muži, kadeti - U15)

Návrh:
- tréner kategórie mužov - Martin Brunegraf - odmena 1000 €
- tréner kategórie kadetov U15 - Marek Červený - odmena 1000 €
- tréner kategórie juniorov U18 - Martin Brunegraf - odmena 0 €
- tréner kategórie žiakov U12 - Radovan Nespala - odmena 0 €

Spolu vyplatiť odmeny: 2000 €

Návrh 2 - spolupatričnosť - odmena pre trénerov všetkých kategórií

V rozpočte na rok 2021 bolo na odmeny reprezentačných trénerov vyčlenených 4000 €.
Počítalo sa so 4 kategóriami po 1000 € (muži, juniori U18, kadeti U15 a žiaci U12).
V roku 2021 sa zúčastnili prípravy a turnajov len 2 kategórie (muži, kadeti - U15)

Návrh:
- tréner kategórie mužov - Martin Brunegraf - odmena 1000 €
- tréner kategórie juniorov U18 - Martin Brunegraf - odmena 500 €
- tréner kategórie kadetov U15 - Marek Červený - odmena 1000 €
- tréner kategórie žiakov U12 - Radovan Nespala - odmena 500 €

Spolu vyplatiť odmeny: 3000 €

Návrh 3 - pomerná odmena pre trénerov kategórií, ktoré v roku 2021 fungovali
V rozpočte na rok 2021 bolo na odmeny reprezentačných trénerov vyčlenených 4000 €.
Počítalo sa so 4 kategóriami po 1000 € (muži, juniori U18, kadeti U15 a žiaci U12).
SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovakia, IČO: 30844568, DIČ: 2020872700
http://www.baseballslovakia.com, email: office@baseballslovakia.com, cell phone: +421 905 294239

V roku 2021 sa zúčastnili prípravy a turnajov len 2 kategórie (muži, kadeti - U15)

Návrh:
- tréner kategórie mužov (príprava + 2 turnaje - 29 dní) - Martin Brunegraf - odmena 1750 €
- tréner kategórie kadetov (príprava + 1 turnaj - 10 dní) U15 - Marek Červený - odmena 1000
€

Spolu vyplatiť odmeny: 2750 €

3. Reprezentační tréneri na rok 2022
Na základe výberového konania na reprezentačných trénerov, ktorý zasielal sekretariát SBF
sme zaevidovali nasledovné žiadosti

Reprezentácia muži:

Marián Krásny, Matej Šišolák

Reprezentácia U23:

Martin Brunegraf

Reprezentácia U18:

Radovan Nespala

Reprezentácie U15:
Reprezentácia U12:
Reprezentácia U10:

Roman Holekši

V Bratislave, 22 februára 2022

Pripravil: Mojmír Jankovič, prezident SBF, František Bunta, generálny sekretár SBF
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SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA
SLOVAK BASEBALL FEDERATION

25 FEBRUÁRA 2022
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
ZASADNUTIE SPRÁVNEJ RADY SBF 202202

Miesto:
Termín:
Začiatok:
Prítomní:

Elektronická správna rada
25 februára 2022
17:30
Mojmír Jankovič – prezident SBF, člen SPR
Roman Holekši – člen SPR
Igor Jankovič – člen SPR
Viliam Jančina – člen SPR
Tibor Brauner – člen SPR
Dušan Noga – predseda DR, kontrolór
Peter Cuninka – člen DR – nezúčastnil sa
Radovan Nespala – člen DR
František Bunta – generálny sekretár SBF
Pavol Teslík – sekretariát, propagácia SBF
Martin Brunegraf – sekretariát, ŠTK SBF, reprezentácie

Informácia stav účtov Slovenskej baseballovej federácie
-

Slovenská baseballová federácia má momentálny stav účtu 43.250 € je časť
dotácie podľa zmluvy 2022 (1/4 celkovej dotácie podľa zmluvy), stav účtu vlastné
2.916 €

Kontrola uznesení zo SPR 201902
Bez uznesení
1. Plénum SBF 2022
Sekretariát SBF a prezident SBF navrhujú termín Pléna SBF 2022 dňa 12 marca 2022
v Bratislave. Súčasne sa v sobotu 12 marca doobeda plánujeme aj školenie rozhodcov a preto
navrhujeme aby sa Plénum SBF uskutočnilo 12.3.2022 o 14:00 v Bratislave. Miesto upresníme
v pozvánke.
Odsúhlasené elektronickou SpR
Miesta Pléna SBF bolo potvrdené Dušanom Nogom, budeme môcť byť na Kalinčiakovej.
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Ďalej sa predstavil program školení rozhodcov a zapisovateľov ktoré majú by v deň Pléna
SBF.
2. Reprezentácia - odmeny
Po dlhšom zvažovaní dávam na odsúhlasenie tieto 3 návrhy, ktoré vychádzajú z najmä z
logiky spravodlivosti a kompromisu ohľadom jednotlivých podmienok a výšky prostriedkov.
Môžete mať na návrhy vlastný názor a môžete ho napríklad vyjadriť zdržaním sa pri
hlasovaní.
Ak neprejde žiaden z návrhov, prosím aby ste podali vlastné návrhy.
Do budúcnosti by som veľmi rád navrhol, aby odmeny trénerov boli dohodnuté na začiatku
sezóny (alebo funkčného obdobia jednotlivých trénerov) a tiež aby bola odmena súčasťou
rozpočtu reprezentácií - jednotlivej kategórie.

Návrh 1 - rovnaká odmena na každú kategóriu, ktorá v roku 2021 fungovala
V rozpočte na rok 2021 bolo na odmeny reprezentačných trénerov vyčlenených 4000 €.
Počítalo sa so 4 kategóriami po 1000 € (muži, juniori U18, kadeti U15 a žiaci U12) .
V roku 2021 sa zúčastnili prípravy a turnajov len 2 kategórie (muži, kadeti - U15)

Návrh:
- tréner kategórie mužov - Martin Brunegraf - odmena 1000 €
- tréner kategórie kadetov U15 - Marek Červený - odmena 1000 €
- tréner kategórie juniorov U18 - Martin Brunegraf - odmena 0 €
- tréner kategórie žiakov U12 - Radovan Nespala - odmena 0 €

Spolu vyplatiť odmeny: 2000 €

Návrh 2 - spolupatričnosť - odmena pre trénerov všetkých kategórií
V rozpočte na rok 2021 bolo na odmeny reprezentačných trénerov vyčlenených 4000 €.
Počítalo sa so 4 kategóriami po 1000 € (muži, juniori U18, kadeti U15 a žiaci U12).
V roku 2021 sa zúčastnili prípravy a turnajov len 2 kategórie (muži, kadeti - U15)

Návrh:
- tréner kategórie mužov - Martin Brunegraf - odmena 1000 €
- tréner kategórie juniorov U18 - Martin Brunegraf - odmena 500 €
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- tréner kategórie kadetov U15 - Marek Červený - odmena 1000 €
- tréner kategórie žiakov U12 - Radovan Nespala - odmena 500 €

Spolu vyplatiť odmeny: 3000 €

Návrh 3 - pomerná odmena pre trénerov kategórií, ktoré v roku 2021 fungovali
V rozpočte na rok 2021 bolo na odmeny reprezentačných trénerov vyčlenených 4000 €.
Počítalo sa so 4 kategóriami po 1000 € (muži, juniori U18, kadeti U15 a žiaci U12).
V roku 2021 sa zúčastnili prípravy a turnajov len 2 kategórie (muži, kadeti - U15)

Návrh:
- tréner kategórie mužov (príprava + 2 turnaje - 29 dní) - Martin Brunegraf - odmena 1750 €
- tréner kategórie kadetov (príprava + 1 turnaj - 10 dní) U15 - Marek Červený - odmena 1000
€

Spolu vyplatiť odmeny: 2750 €
Predstaviteľ SpR Roman Holekši dal nový návrh na odmeny trénerom – návrh 4
Prerozdeliť dotáciu na odmeny trénerom nasledovne
Kadeti – 2.000€
Muži – 1.000€
Žiaci – 1.000€
Prebehla diskusia k téme odmeny a prezident SBF dal hlasovať
Za návrh 4 – 2 členovia SpR
Za návrh 3 – 3 členovia SpR

Uznesenie 202202/01
Správna rada SBF odsúhlasila odmeny pre reprezentačných trénerov nasledovne:
- tréner kategórie mužov (príprava + 2 turnaje - 29 dní) - Martin Brunegraf - odmena 1750 €
- tréner kategórie kadetov (príprava+1 turnaj -10 dní) U15 - Marek Červený - odmena 1000 €
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3. Reprezentační tréneri na rok 2022
Na základe výberového konania na reprezentačných trénerov, ktorý zasielal sekretariát SBF
sme zaevidovali nasledovné žiadosti

Reprezentácia muži:

Marián Krásny, Matej Šišolák – hlasovanie 2 - 3

Reprezentácia U23:

Martin Brunegraf – hlasovanie 5 - 0

Reprezentácia U18:

Radovan Nespala hlasovanie 5 -0

Reprezentácie U15:

neobsadené

Reprezentácia U12:

neobsadené

Reprezentácia U10:

Roman Holekši – hlasovanie 5 -0

Diskusia k neobsadeným pozíciám v mládežníckych reprezentáciách SBF – sekretariát SBF
vyhlási ďalšie výberové konanie na trénerov kadetov a žiakov

Uznesenie 202202/02
Správna rada SBF poveruje sekretariát vyhlásením nového výberového konania na posty
reprezentačných trénerov kadetov a žiakov k termínu 28.2.2022.

Uznesenie 202202/03
Správna rada SBF odsúhlasila trénerov reprezentačných družstiev pre rok 2022
Reprezentácia muži:

Matej Šišolák

Reprezentácia U23:

Martin Brunegraf

Reprezentácia U18:

Radovan Nespala

Reprezentácia U10:

Roman Holekši

4. Diskusia

Rozpočet 2022 – prebehla dlhá diskusia k téme rozpočet, preberala sa kapitola súťaže, pomoc
klubom, podpora a ciele CTM, odmeny trénerom reprezentácií. Sekretariát SBF zapracuje do
návrhu rozpočtu na rok 2022 jednotlivé predstavy členov SpR.

Dať návrh na rokovanie Pléna SBF na zmeny vo VOP 2022 – odmeny rozhodcom
a zapisovateľom baseballu budú navrhnuté 35 € pre rozhodcov a 30 € pre zapisovateľov.
Taktiež sa rozprávalo o výplate rozhodcov prostredníctvom dobrovoľníckych zmlúv
a preplatenia cestovných nákladov.
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Prebehla dlhá diskusia k výške štartovného a členských poplatkov do organizácie, je veľká
nezhoda medzi jednotlivými zástupcami klubov, rozprávalo sa o fonde solidarity a potreby
organizácie mať vlastné zdroje.
Sekretariát SBF v spolupráci s komisiou rozhodcov a zapisovateľov pripravia prezentácie na
stránku SBF – rozhodcovia zjednodušené pravidlá a základné školenie, zapisovatelia –
zapisovanie do novej aplikácie, taktiež pripravujeme materiál ako sa stať členom SBF, či už
klub alebo člen. Hlavný kontrolór navrhol aby sme do školení rovno zapracovali aj krátky test
pre jednotlivé školenia.
Reprezentácia: Výberové konania na reprezentačných trénerov by malo byť zapracované do
VOP (termín konania október) – funkčné obdobie trénerov 4 roky
Prezident SBF – každý rok chceme pripraviť program pre všetky vekové kategórie od mužov
po U10 aj keď v roku nie je vrcholné podujatie (MS, ME,..)
Diskusia ako viac sa dostať do médií, osloviť TA3, pripravuje sa návšteva televízie Markíza
Materiál z ME kadetov – video z ME kadetov je na YouTube Slovakia Baseball. SBF požiadala
prezidenta SBF aby oslovil výrobcov materiálu a rokoval o spolupráci pre ME juniorov

V Bratislave, 25 februára 2022

Pripravil: Mojmír Jankovič, prezident SBF, František Bunta, generálny sekretár SBF

zapísal: František Bunta, generálny sekretár SBF

overil: Dušan Noga, predseda DR
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