
Textová časť k rozpočtu SSA na rok 2016

Kapitola Súťaže 1 000,00

Suma 1500 € je určená na nákup hracích lôpt a odmien pre víťazov líg a umiestnené tímy.

Výpočet :

* každý team v lige dostane 2 krabice lôpt - odhad / 7 € za loptu / t.j. 12 krabíc = 1.008 €

* zvyšná suma je určená na poháre a medaile

Kapitola Reprezentácia 15 000,00

bod II.1 - kadetky V tejto kapitole je zámer podporiť prácu výberu kadetiek pre budúcoročné ME kadetiek, 3 000,00

ktoré sa uskutočnia v Ostrave a bolo by škoda nevyužiť takto priaznivé umiestnenie šampionátu. Položka je určená,

na pokrytie nákladov účasti "výberu Slovenska v kadetkách" na turnaji Krčanda - Pony CUP 2016 v Prahe, ktorý

patrí medzi najlepšie v konfrontácii so zahraničnými tímami. Zvyšná suma bude slúžiť na prípadné sústredenia 

výberu po turnaji, podľa potrieb trénera.

bod II.2 - U22 Suma určená pre výber U22 vychádza z rozpočtu, ktorý predložil reprezentačný tréner 10 000,00

sekretariátu SSA a je orientačný, počítame, že nejaké náklady sa ušetria a hráčky budú participovať na účasti

v sume 50 € na hráčku, keď sa prepokladá výber o 16 hráčkach.

Jednotlivé položky rozpočtu výberov sú v rokovaní so sekretariátom SSA (prezident, gen.sekretár) a budú pod

kontrolou sekretariátu. Rovnako sa Rade klubov predloží na schválenie realizačný team U22 a rovnako aj 

pri výbere kadetiek. 

Týmto krokom chceme nastaviť systém predkladania rozpočtov a realizačného tímu pred samotnou realizáciou

projektu jednotlivej reprezentácie, aby sa predchádzalo zbytočným nedorozumeniam a nezrovnalostiam.

Pre upresnenie uvádzam, že hlavný tréner vybraný plénom, či Radou klubov je plne zodpovedný nielen za 

športovú realizáciu projektu danej reprezentácie, ale nesie zodpovednosť na správné a účelné vynaloženie

finančných prostriedkov SSA. Ina zodpovedná osoba, ktorá ponesie zodpovednosť za projekt musí byť písomne

určená (mailom, listom) sekretariátu SSA a následne tá bude zodpovedná za tú oblasť, ktorou ju poverí hlavný

tréner reprezentácie.

bod II.4 - materiálne vybavenie 4 000,00

Suma určená na nákup vybavenia reprezentácii - napr. lopty. Iné nákupy ako pálky, statívy, screeny, ak budú 

nakupované, po realizácii projektu budú odovzdané do skladu SSA pre ich ďalšíe využitie.

bod II.5 - mzda trénerov Navrhnujem sumu pre odmenu pre každý realizačný 300 €, pričom rozdelenie

ponecháme v kompetencii hlavného trénera. Odmena prináleží hlavnému trénerovi v roku, kedy jeho tím odohrá

vrcholové podujatie (ME, MS). Za umiestnenie do 6.miesta navrhujem zvýšenie sumy o 100 €. V prípade umiestnenia

do 3.miesta navrhujem sumu 600 € a prípadné navýšenie ponechať na rozhodnutí Rady klubov.

Kapitola Sekretariát

bod III.1 - mzda sekretára V súvislosti s nárastom administratívnej práce v súvislosti s aplikáciou novelizo- 4 800,00

vaného Zákona o športe, ako aj s navyšovaním požiadaviek MŠaSP SR na vyúčtovanie dotácií i rôznych podkladov

navrhujem zvýšiť sumu odmeny sekretára na 400 € mesačne

Ostatné položky vychádzajú  z priamej činnosti fungovania sekretariátu sú viac-menej fixné. Sklad SSA zčasti 

je v kancelárii (dokumentácia) a zčasti využívame priestor Panthers Trnava (pre sklad materiálu). Na školenia je

určená suma pre školiteľov, či prenájom miestností. 

Kapitola Podujatia 1 000,00

Tento rok je organizáciou Dunajského pohára určená maďarská strana, ale dosiaľ sme žiaden dátum z ich strany

nedostali. Reprezentáciou Slovenska bude poverená reprezentácia U22 v rámci prípravy na ME.

Kapitola Medzinárodné aktivity 3 550,00

bod V.1 - ESF Slovensko na kongrese ESF zastupoval gen.sekretár, využíjúc možnosť,že v rámci

kongresu WBSC sa konali kongresy baseballu i softballu. Treba počítať, že budúci rok bude nutnosť vycestovať

na kongres, nakoľko je to volebný rok štruktúr ESF. Kongresu ISF sa nezúčastňujeme.

Členské poplatky ESF, ISF sa tento rok budú platiť na WBSC a sú fixné, určené WBSC.

Štartovné na ME je určené ESF podľa podujatia a ponechávame výšku ako minulý rok, ale bude isto menšia, keďže

tento rok účinkuje len jedna reprezentácia.

Poplatok za rozhodcov bude vychádzať z požiadaviek ESF. V súčasnosti máme v registri rozhodcov ESF, p. Sušilu

a p.Moravčík vyvinul snahu znova sa zaradiť medzi rozhodcov ESF. Žiaľ žiadnych iných kandidátov v súčasnosti

neevidujeme.

Kapitola Komisie 1 600,00

Navrhujem odmenu pre predsedov komisii STK a rozhodcovskej. Podmienkou získania odmeny je zabezpečenie

reálneho fungovania komisie. O odmene rozhodne na konci roka Rada klubov. Je potrebné určiť predsedu a aspoň

jedného ďalšieho člena komisie.

Suma v komisie rozvojovej je určená ako odmena pre klub, ktorého žiacky team riadne odohral sezónu /softbalovo-

baseballova pre r.2016/ a nastúpi do play-off v softballe a play-off odohrá. Softbalový team musí kompaktne fungo-

vať celú sezónu a nemôže sa koncipovať len play-off, súpiska žiackeho tímu s minimálne 10 hráčkami, hráčmi 

bude odovzdaná na SSA pred začiatkom sezóny spolu s ostatnými súpiskami. Odmena za sezónu 2016 bude 

uhradená z rozpočtu v roku 2017.
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