
   SLOVENSKÁ SOFTBALLOVÁ ASOCIÁCIA 

       SLOVAK SOFTBALL ASSOCIATION 

 

            20 APRÍLA 2022 

 

ZÁPISNICA 

ZASADNUTIE Z PLÉNA SSA 2022 

 

• Miesto: Bratislava, Mlynské Nivy 36 

• Termín: 20 apríla 2022 

• 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: 10 hlasov z 19,  nadpolovičná väčšina 6 hlasov, dvojtretinová väčšina 8 hlasov. 
Prezident SSA konštatoval, že v zmysle č.6 bod 11. je Plénum uznášaniaschopné. 

2. Predstavenie programu Pléna SSA 2022 

Hlasovanie o doplnení programu: (hlasovanie číslo 1) 
Predsedkyňa dozornej rady navrhla doplniť do programu Pléna vyplývajúce z novej povinnosti 
v zmysle Zákona o športe : 

Klub Počet hlasov 

BK Apollo Bratislava 3 

TJ Slávia STU Spiders Bratislava 1 

Mask Pezinok 1 

SK Panthers Trnava 4 

 Akademik TU Crows Košice 2 

Klub Trnava Giants 2 

BK Angels Trnava 2 

Outmen Skalica 1 

BK Jelka 
Good Sports 
SPOLU HLASOV 

1 
2 
19  
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• Schválenie účtovnej závierky SSA 

• Správa dozornej rady 
Za návrh: 10 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 
Hlasovanie o programe Pléna : (hlasovanie číslo 2) 
Návrh kompletného programu Pléna SSA navrhol prezident SSA. 

Hlasovanie : 10 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 

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

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

• Zapisovateľ: Milan Mego 

• Návrhová, volebná, mandátová komisia: Dominika Rampáčková, Tomáš Kratochvíl, 

Laura Ferancová 

Hostia na Pléne :  

Hlasovanie o komisií a  hosťoch na Pléne: (hlasovanie číslo 3) 
Za návrh: 10 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 
 

Nové kluby organizácie – žiadne nové žiadosti SSA neeviduje. 

 
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 2021 bola vypracovaná generálnym sekretárom SSA p. 

Františkom Buntom, avšak pre jeho neúčasť z titulu choroby, správu predniesol prezident 

SSA. Podal informácie o účtovnej závierke, súvahe a výkazu ziskov a strát za rok 2021. 

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

je prílohou tejto zápisnice. 

Informácie o hospodárení majú možnosť členovia vidieť na webe SSA – softballslovakia.com, 

kde sú mesačné závierky. 
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Hlasovanie o správach a hospodárskej správe: (hlasovanie číslo 4) 
Za návrh: 10 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 

6. Schválenie účtovnej závierky SSA za rok 2021 

Delegátom bola predložená kompletná Účtovná závierka a daňové priznanie SSA za rok 2021. 

K dokumentom sa nik nevyjadril. A dokumenty budú k stiahnutiu na webe SSA. 

Hlasovanie o Účtovnej závierke SSA za rok 2021 : (hlasovanie číslo 5) 
Za návrh: 10 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 
 

7. Správa dozornej rady 

Správu dozornej rady predniesla delegátom predsedkyňa dozornej rady p.Adriána Merczová. 

Správa bude k nahliadnutiu na webe SSA. 

Hlasovanie o správach dozornej rady : (hlasovanie číslo 6) 
Za návrh: 10 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

8. Reprezentační tréneri 

Prezident SSA informoval, že v r.2022 sa konajú 2 vrcholové podujatia, ktorých sa zúčastnia 

reprezentácie, a to ME žien v španielskej Barcelone a ME žien do 22 rokov v ČR (Kunovice, 

Brno). Vedením oboch výberov bol doposiaľ poverený p.Dušan Borbély a správna rada SSA 

ho navrhuje Plénu, aby tento tréner viedol obe uvedené reprezentácie v roku 2022 

Delegáti nenavrhli žiadneho protikandidáta a tak sa hlasovalo len o jednom návrhu. 

Hlasovanie o trénerovi reprezentácií žien a žien do 22 rokov pre rok 2022 : (hlasovanie 
číslo 7) 

Za návrh: 10 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 

9. Voľba nového prezidenta SSA  

Delegátom Pléna podal doterajší prezident Richard Bohunický svoju rezignáciu z dôvodu 

pracovnej zaneprázdnenosti a rodinných dôvodov. 

Delegáti navrhli na funkciu sl.Lenku Gunišovú. Tá so svojou nomináciou súhlasila. 
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Žiadny iný návrh nebol podaný. 

Ak bude schválená sl.Gunišová za prezidentku SSA, delegáti navrhli, aby na jej miesto 

v správnej rade SSA bol schválený p.Richard Bohunický. Ten so svojou nomináciou súhlasil. 

Hlasovanie o prezidentovi SSA : (hlasovanie číslo 8) 
Na nového prezidenta SSA bola navrhnutá sl.Lenka Gunišová. 

Za návrh: 9 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 1 hlas. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 
Hlasovanie o členovi správnej rady SSA : (hlasovanie číslo 9) 
Na nového člena správnej rady SSA bol navrhnutý p.Richard Bohunický. 

Za návrh: 9 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 1 hlas. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 

10. Program 2022 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 boli navrhnuté tieto návrhy : 

• Rozhodcov a zapisovateľov v základnej časti budú platiť kluby a to vo výške : 

- Rozhodci : 20 € na 1 rozhodcu na 1 zápas 

- Zápisovateľ : 15 € na 1 zápas 

• Rozhodcov a zápis počas zápasov play-off bude platiť SSA s rovnakými odmenami 

ako v základnej časti 

• Rozhodcov na zápas bude nominovať SSA 

• Zapisovateľa zabezpečí domáci tím 

Na obe pozície sa odporúča vyhotoviť Dobrovoľnícke zmluvy, aby náklady vynaložené 

na tieto dve funkcie mohli byť riadne zúčtované 

• Zabezpečiť overenie statusu a doplnenie hráčov do 26 rokov do registra. Zároveň 

zabezpečiť prelinkovanie na tento register na web SSA 

• Overiť možnosť presťahovania kancelárie SSA z Domu športu inam s cieľom ušetriť 

vysoké náklady na túto kanceláriu. Zistiť možnosť ponechania sídla na Junáckej, ale 

kanceláriu presťahovať 

• Nevyhnutne zabezpečiť reálne fungovanie a odohranie ženskej ligy. Prítomné kluby sa 

dohodli na odohraní základnej časti a play-off, kde zápasy o majstra sa budú hrať na 2 

víťazné zápasy 

• Majstrovstvá SR v slowpitchi sú pripravené na august 2022, kde víťaz je majstrom SR 

• Rovnako sa vyvinie aktivita zorganizovať turnaj o majstra SR v mužskej kategórii 
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• Intenzívne treba pracovať na odohraní kadetsko-juniorskej súťaže. Súťaž by sa mala 

odohrať mimo víkendov 

Úlohy pre sekretariát : 

• Predložiť správnej rade časový rámec pracovného času generálneho sekretára, ktorý 
odpracuje pre SSA 

• Predložiť na rozbor Nájomnú zmluvu SSA v Dome športu za kanceláriu 

• Maily pre správnu radu preposielať aj členom dozornej rady SSA 

• V rozpočte dávať podporu menším klubom so športovými podmienkami, za ktorých 
budú môcť poberať podporu SSA v rámci Zákona o športe 

• Opraviť sumu v účtovníctve za vyúčtovanie 2021 „hala v hluku – turnaj“ 

• Upraviť Rozpočet SSA 2022 ako vyrovnaný 
 
Hlasovanie o programe SSA na rok 2022: (hlasovanie číslo 10) 

Za návrh: 10 hlasov, 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. 

 

11. Rozpočet SSA 2022 

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 2022: (hlasovanie číslo 11) 

Za návrh: 10 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 

Prestávka a príprava Uznesenia Pléna SSA 2022 

12. Uznesenie 

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

 
Hlasovanie o uzneseniach Pléna: (hlasovanie číslo 12) 

Za návrh: 10 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 
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Nová prezidentka SSA poďakovala zúčastneným a ukončila Plénum SSA 2022. 

 

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 2021  

• Rozpočet 2022 

• Uznesenie 

• Priebeh hlasovaní 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 20. apríla 2022     Zapisovateľ: Milan Mego 

   

        Overovateľ: Richard Bohunický 


