
   SLOVENSKÁ SOFTBALLOVÁ ASOCIÁCIA 

      SLOVAK SOFTBALL ASSOCIATION 

 
                   5 marca 2016 

ZÁPISNICA 
ZASADNUTIE Z PLÉNA SSA 2016 

 

Miesto: Trnava, Hotel Nukleón zasadačka 
Termín: 2  marca 2016 
Začiatok: 17:00 

 

Otvorenie prezidentom SSA – prezident SSA Richard Bohunický zahájil Plénum SSA 2016 
 
Voľba mandátovej, volebnej, návrhovej komisie a voľby zapisovateľa zápisnice (spojenie 
komisií) 

 Zapisovateľ: František Bunta 

 Zlúčená komisia: Roman Rampáček, Peter Palaščák, Igor Baranovič 
 
Prezentácia pridelenie počtu hlasov – v prílohe je zoznam klubov aj s pridelenými počtami 
hlasov, neprítomné kluby STU Spiders Bratislava, Lizards Pezinok, nadpolovičná väčšina 
bola splnená 
 
Schválenie programu – Plénum SSA schválilo navrhnutý program rokovania 
 
Správa prezidenta SSA prednesená Richardom Bohunickým, Správa o stave a činnosti 
organizácie za uplynulé obdobie, správa o hospodárení za uplynulé obdobie prednesená 
generálnym sekretárom SSA Františkom Buntom 
 
Návrh Správnej rady SSA na činnosť v ďalšom období  
 
Diskusia k návrhom na činnosť SSA v ďalšom období – prebehla diskusia k fungovaniu 
organizácie a možnosťami akoby asociácia dokázala pomôcť klubov 
 
Sekretár SSA informoval členov Pléna o novom zákone o športe, o náležitostiach ktoré 
v tomto roku a v budúcnosti budeme musieť spraviť, prebehla diskusia k téme, SPR SSA  
 

 družstvo ktoré postaví žiacke dievčenské družstvo do súťaže v minimálnom počte 
12 dievčat bude mať nárok na finančnú podporu od SSA – vo výške 1000€ na 
družstvo – pravidlo odsúhlasené v minulom roku bude pokračovať aj v roku 2016  

 Rozhodcovia – diskutovalo sa o situácii ohľadom rozhodcov, Braňo Sušila aktívne 
rozhoduje, vracia sa Martin Moravčík 

 Odsúhlasení Reprezentační tréneri – U22 – Dušan Borbély, kadetky – Roman 
Rampáček 

 Súťaže – Interliga, ženy, muži Košice v CZE, Slowpitch, Slovenský pohár v mixe, 
kadetky, žiačky 

 Masters – uvažovať o účasti 

 Športovo-technická komisia a jej práca – za každú kategóriu budú zástupcovia 
Kadetky – Baranovič, Borbély, Bunta 
Ženy – Sokolovský, Borbély, Bohunický 
Žiačky – Gunišová 



 
 
 

Predloženie a schválenie zmien vo VOP alebo v Stanovách SSA, súťaže SSA 
 
Rozpočet SSA 2016 – sekretár spolu s prezidentom vysvetlili návrh rozpočtu ktorý bol 
následne schválený 
 
prijatie Uznesenia – Uznesenie je prílohou tejto zápisnice 
 

UZMESENIE Z PLÉNA SSA 

dňa 2 marca 2016 

 

 

Miesto: Trnava, Hotel Nukleon 

Čas: 17:00       

 

Prítomní delegáti: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Plénum SSA schvaľuje: 

 Program pléna SSA 2016 

 Členov mandátovej, návrhovej, volebnej komisie a zapisovateľa v zložení 

Rampáček, Palaščák, Baranovič 

 Trénera štátnej reprezentácie U22 na rok 2016 – Dušana Borbélyho 

 Trénera štátnej reprezentácie kadetiek na rok 2016/2017 -  Romna Rampáčka 

 Poveruje SPR prípravou stanov a legislatívnych noriem podľa nového zákonu 

o športe 

 Rozpočet SSA na rok 2016 (príloha) 

 
Plénum SSA berie na vedomie: 

 Správu o stave organizácie prednesenú prezidentom SSA 

 Hospodársku správu prednesenú generálnym sekretárom SSA, účtovnú 

závierku  

 

V Trnave, 2 marca 2016 

 

Zapísal: František Bunta, generálny sekretár SSA 

 
 
ukončenie Pléna prezidentom SSA – prezident SSA ukončil Plénum SSA  
 
 
 
V Bratislave, 5 marca 2016  
 

 
Zápisnicu pripravil a zapísal: František Bunta, generálny sekretár SSA 


