
   SLOVENSKÁ SOFTBALLOVÁ ASOCIÁCIA 

      SLOVAK SOFTBALL ASSOCIATION 

 

            11 APRÍLA 2017  

ZÁPISNICA 

ZASADNUTIE Z PLÉNA SSA 2017 

 

Miesto: Bratislava, ZŠ Kalinčiakova 12 

Termín: 11 apríla 2017 

Začiatok: 17:00 

 

Otvorenie prezidentom SSA – prezident SSA Richard Bohunický zahájil Plénum SSA 2017 

Voľba mandátovej, volebnej, návrhovej komisie a voľby zapisovateľa zápisnice (spojenie 

komisií) 

 Zapisovateľ: František Bunta 

 Zlúčená komisia: Rastislav Sokolovský, Milan Mego, Lenka Gunišová 

Prezentácia pridelenie počtu hlasov – v prílohe je zoznam klubov aj s pridelenými počtami 

hlasov, 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 

Miriam Suchoňová predstavila projekt organizácie Majstrovstiev Európy U22 na Slovensku. 

Poslali sme kandidátku na ESF. Hlavné miesto Trnava. Všetci kluby na Slovensku však 

prisľúbili pomoc pri organizácii.  

Plénum SSA prijalo správu o projekte organizácie ME U22 na Slovensku 

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 – ak dohrá súťaž – 

o príspevku rozhoduje po ukončení sezóny Správna Rada SSA.  

 Rozhodcovia – diskutovalo sa o situácii ohľadom rozhodcov, Braňo Sušila aktívne 

rozhoduje, o rok sa vracia sa Martin Moravčík. SSA podporí každého rozhodcu 

ktorý bude mať záujem o medzinárodné rozhodovanie 

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

Rampáček – obaja tréneri pokračujú vo svojej práci od roku 2016 

 Súťaže – podľa toho ako sa dohodlo na zasadnutí klubov – zápisnica zo 

zasadnutia Rady klubov 

 

Zmena Stanov Slovenskej softbalovej asociácie – sekretár SBF predniesol návrh zmeny 

Stanov SSA podľa nového zákonu o športe. 

Plénum SSA schválilo nové Stanovy SSA a poverili sekretariát registráciou nových Stanov. 

Rozpočet SSA 2017 – prezidentom SSA predstavili návrh rozpočtu ktorý bol následne 

schválený 

 

Prezident SSA, generálny sekretár a členovia SPR a DR sa vzdali svojich funkcií. 

Voľby SSA 2017, predstavili sa kandidáti, nové zloženie vedenia SSA je nasledovné: 

 Prezidenta SSA: Richard Bohunický 

 Generálneho sekretára SSA: František Bunta 

 Členov SPR SSA: Lenka Gunišová, Ján Gajarský, Milan Mego 

 Členov DR SSA: Katarína Bohunická (predseda komisie), Petra Slaninková, Miriam 

Suchoňová 

Prijatie Uznesenia – Uznesenie je prílohou tejto zápisnice 

Prezident SSA poďakoval za účasť na Pléne a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

V Bratislave, 11 apríla 2017 

 

 

Zápisnicu pripravil a zapísal: František Bunta, generálny sekretár SSA 


