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ZÁPISNICA 

ZASADNUTIE Z PLÉNA SSA 2020 

 

• Miesto: Bratislava, ZŠ Kalinčiakova12 

• Termín: 26 februára 2020 

• Začiatok: 17:30 

 

1. Otvorenie prezidentom SSA  

Plénum otvoril a viedol prezident SSA p. Richard Bohunický. 

Na základe odohraných súťaží sa a prezentovaných kluboch na Pléne sa udelili jednotlivé 

hlasy nasledovne: 

Prítomné kluby a počet hlasov (červeným sú zaznamenané prítomné kluby) 

 

 

  

 

 

 

 

Spolu: 11 hlasov z 20,  nadpolovičná väčšina 6 hlasov, dvojtretinová väčšina 9 hlasov. 
Prezident SSA konštatoval, že v zmysle č.6 bod 11. je Plénum uznášaniaschopné. 

2. Predstavenie programu Pléna SSA 2020 

Hlasovanie o programe: (hlasovanie číslo 1) 
Za návrh: 11 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 

Klub Počet hlasov 

Apollo Bratislava 2 

Spiders Bratislava 1 

Mask Pezinok 1 

1 BK UPJŠ Seals Košice 1 

 Akademik TU Crows Košice 2 

SK Panthers Trnava 5 

Klub Trnava Giants 2 

BK Angels Trnava 2 

BK Martin 
Softballový klub Pezinok Lizards 
Good Sports 
SPOLU HLASOV 

1 
1 
2 
20  
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3. Voľba mandátovej, volebnej, návrhovej komisie a voľby zapisovateľa zápisnice 

(spojenie komisií) – návrhy na členov komisií predniesol prezident SSA. 

• Zapisovateľ: František Bunta 

• Návrhová komisia: Rastislav Sokolovský 

• Volebná komisia: Martin Brunegraf 

• Mandátová komisia: Lenka Gunišová 

Hostia na Pléne: prezident SBF Dušan Noga, hlavný kontrolór SBF Pavol Mozola 

Hlasovanie o zlúčenie komisií a obsadení komisií a o hosťoch na Pléne: (hlasovanie číslo 
2) 

Za návrh: 11 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 
 

Nové kluby organizácie – BK Maceitos Jelka a Outmen Skalica podali žiadosť na sekretariát 

SSA o prijatie za člena. 

Generálny sekretár oboznámil členov Pléna o kluboch Skalica a Jelka, oba kluby pracujú 

s mládežou a dievčatami a už v tomto roku sa chcú zúčastniť mládežníckych súťaží SSA. 

 
Hlasovanie o prijatí nových členov do SSA : (hlasovanie číslo 3) 

Za návrh: 11 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 1 hlas. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 
4. Správa o stave a činnosti organizácie za uplynulé obdobie 

Správa prezidenta SSA prednesená Richardom Bohunickým. Správa je prílohou tejto 

zápisnice. 

 

5. Správa o hospodárení 

Správu o hospodárení za rok 2019 bola prednesená generálnym sekretárom SSA p. 

Františkom Buntom. Podal i nformácie o účtovnej závierke, súvahe a výkazu ziskov a strát za 

rok 2019. Zároveň informoval o stave pokladne v hotovosti, i o stave na bežných účtoch SSA.  

Správa je prílohou tejto zápisnice. 
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Informácie o hospodárení majú možnosť členovia vidieť na webe SSA – softballslovakia.com, 

kde sú mesačné závierky. 

Hlasovanie o správach a hospodárskej správe: (hlasovanie číslo 4) 
Za návrh: 11 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 
 

6. Reprezentačný tréneri 

Prezident SSA informoval, že v r.2020 sa konajú 2 vrcholové podujatia, ktorých sa zúčastnia 

reprezentácie. 

Ženskú reprezentáciu v rámci cyklu povedie p. Pavel Křivák. Mužskú reprezentáciu povedie 

p.Ján Čech. Obaja boli pre tieto reprezentačné cykle schválený v predchádzajúcich rokoch. 

7. Program 2020 a návrhy na nasledujúce obdobie. 

Diskusia k návrhom na činnosť SSA v ďalšom období – prebehla diskusia k fungovaniu 

organizácie a možnosťami akoby asociácia dokázala pomôcť klubov. 

V rámci diskusie padli i návrhy znížiť príspevky na reprezentáciu, aby napr. zimnú prípravu 

absolvovali hráčky vo svojich kluboch a pred turnajom absolvovali sústredenia vonku, 

následne vycestovali na turnaj, pričom rozpočet by prioritne kryl priamo účasť na turnaji. 

Ušetrené financie by sa mohli použiť na podporu rozvoja – materiál pre nové kluby i terajšie 

do mládežníckych kategórii; účasť na turnajoch v týchto kategóriách; finančná podpora pre 

trénerov. Cieľ je podporiť mládežnícke súťaže. Zároveň je tu snaha hľadať vhodné osoby, 

ktoré by mohli zakladať nových klubov. 

Prezident SBF pán Dušan Noga informoval členov Pléna o zasadaní SOV. V rámci toho 
informoval o ukončení činnosti Konfederácie šport.zväzov k 1.4.2020. Celá agenda 
v starostlivosti o šport.zväzy prechádza pod SOV. SOV vytvára priestor na výzva pre zväzy 
a treba sledovať ich web. Zriaďuje sa športový Arbitrážny súd. Agenda ohľadne živností pre 
trénerov, športovcov prechádza od 1.4.2020 pod okresné úrady. 
Ďalej informoval o silnejúcej podpore aj zo strany WBSC pre hru Baseball5, ktorý by mohol 
byť alternatívou pre olympijské hry, ktoré by sa konali na kontinentoch, kde softball či baseball 
nemá takú podporu. V rámci diskusie však bolo upozornené, že uvedený šport len okrajovo 
spĺňa účel pre rozvoj  oboch športov. 
V rámci pôsobenia WBSC ako aj SOV je tu tlak na spájanie sa softballu a baseballu pod jeden 
zväz. V diskusii sa však upozornilo na možnosť straty financií od štátu, momentálne však 
zostávajú samostatné zväzy a pokračujeme pracovať ako doteraz. Napriek tomu treba o tom 
diskutovať a prípadne sa pripraviť i na tento krok. 
 
Prezident SSA upozornil zúčastnené kluby na možnosť prezentovať sa na akcii, ktoré 
organizuje SOV „Pripravený na Tokio“.  
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V rámci diskusie bola daná ponuka na organizáciu turnaja pre deti U11, kde by sa stretli všetky 
deti zo všetkých kluboch spadajúce do tejto kategórie a to platí pre dievčatá i chlapcov.  
 

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  

• Prerobiť Vykonávací organizačný poriadok, vypracovať legislatívne normy SSA 

• Reprezentácie – diskusia, reprezentácia žien a reprezentácia mužov – družstvá už 

pracujú a pripravujú sa na ME. 

• Súťaže – diskusia k jednotlivým súťažiam, po Pléne sa stretnú kluby a dohodnú si 

systém súťaží v roku 2020. R. Sokolovský, Panthers Trnava  navrhli termín play-

off ženskej ligy na 12 – 13.9.2020. BK Apollo Bratislava navrhlo termín 26-

27.9.2020. 

Dohodol sa nakoniec termín 12-13.9.2020 na dva víťazné zápasy. 

Hlasovanie o programe 2020: (hlasovanie číslo 5) 
Za návrh: 11hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. Plénum berie informácie na vedomie 

a schvaľuje termín a systém odohrania play-off. 

 

8. Rozpočet SSA 2020 

Prezidentom SSA sa delegátom predstavil návrh rozpočtu, k rozpočtu sa vyjadrili zúčastnení 

členovia Pléna, k jednotlivým kapitolám rozpočtu sa podrobne vyjadril prezident SSA, rozpočet 

bol následne schválený. 

 
Hlasovanie o rozpočte 2020: (hlasovanie číslo 6) 

Za návrh: 11 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 1 hlas. 
Výsledok hlasovania: schválené. 
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Prestávka a príprava Uznesenia Pléna SBF 2020 

9. Uznesenie 

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

 
Hlasovanie o uzneseniach Pléna: (hlasovanie číslo 8) 

Za návrh: 11 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 

Prezident SSA poďakoval zúčastneným a ukončil Plénum SSA 2020. 

 

Prílohy: 

• Poverovacie listiny na zastupovanie klubov 

• Prezenčná listina, Rokovací program 

• Správy: 

o Správa o stave organizácie, Správa generálneho sekretára, Správa 
o hospodárení SBF, účtovná závierka, súvaha a výkaz ziskov a strát, Výročná 
správa kontrolóra za rok 2019  

• Rozpočet 2020 

• Uznesenie 

• Priebeh hlasovaní 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 26. februára 2020    Zapisovateľ: František Bunta 

   

        Overovateľ: Richard Bohunický 


