SLOVENSKÁ SOFTBALLOVÁ ASOCIÁCIA
20 marca 2015, Bratislava

ZÁPISNICA
ZASADNUTIE Z PLÉNA SSA 2015

Miesto:
Termín:
Začiatok:

Bratislava, Bajkalská 29/A
10 marca 2015
17:30

1. otvorenie prezidentom SSA – prezident SSA Richard Bohunický zahájil Plénum
SSA 2015
2. prezentáciaa pridelenie počtu hlasov – v prílohe je zoznam klubov aj
s pridelenými počtami hlasov, neprítomné kluby STU Spiders Bratislava, Lizards
Pezinok, nadpolovičná väčšina bola splnená
3. schválenie programu – Plénum SSA schválilo navrhnutý program rokovania
4. voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie a voľby zapisovateľa zápisnice
(návrh na spojenie komisií) – komisie boli zlúčené a pracovali v zložení
Rampáček, andrejčiková, Sokolovský
5. Zapisovateľ Bunta
6. schválenie hostí – na pléne SSA 2015 sa nezúčastnili žiadny hostia
7. správa o stave a činnosti organizácie za uplynulé obdobie, správa o hospodárení
za uplynulé obdobie prednesená generálnym sekretárom SSA, spráava
prezidenta SSA
8. správa športovo – technickej komisie – všetky správy bolo prednesené
a odsúhlasené
9. návrh Správnej rady SSA na činnosť v ďalšom období
10. diskusia k návrhom na činnosť SSA v ďalšom období – prebehla diskusia
k fungovaniu organizácie a možnosťami akoby asociácia dokázala pomôcť klubov




pomôcť finančne klubom rozvíjať mládežnícke kategórie
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družstvo ktoré postaví žiacke dievčenské družstvo do 31 augusta 2015
v minimálnom počte 12 dievčat bude mať nárok na finančnú podporu od
SSA v roku 2016.
Rozhodcovia – diskutovalo sa o situácii ohľadom rozhodcov, pripravujú sa
školenia
Reprezentační tréneri sú povinný informovať vedenie SSA a aj kluby SSA
o programe reprezentácií (nielen hráčov/ky)
Športovo-technická komisia a jej práca - v roku 2014 nepracovala podľa
predstáv a preto v roku 2015 je poverený Rastislav Sokolovský vedením
ŠTK, organizátor podujatia je povinný do 48 hodín od konania sa turnaja,
zápasov, zápasu nahlásiť výsledky/ok zápasov

11. Predloženie a schválenie zmien vo VOP alebo v Stanovách SSA, súťaže SSA
12. Softball a reprezentácie SSA v roku 2015 – prebehla diskusia o finančnej
náročnosti výjazdov v roku 2015




Sardínia – kadetky pokračuje sa podľa navrhnutého rozpočtu
Rosmalen – ženy – po dohode zástupcov pléna SSA sa upravil návrh
rozpočtu a navýšil sa rozpočet reprezentácie žien
Stále však platí že musíme ísť na čo najnižšie náklady ako sa dá

13. Rozpočet SSA 2015 – sekretár vysvetli návrh rozpočtu ktorý bol následne
schválený
14. prijatie Uznesenia – Uznesenie je prílohou tejto zápisnice
15. ukončenie Pléna prezidentom SSA – prezident SSA ukončil Plénum SSA

V Bratislave, 20 marca 2015

Zápisnicu pripravil a zapísal: František Bunta, generálny sekretár SSA

