
 

 

 SLOVENSKÁ NOHEJBALOVÁ ASOCIÁCIA 
                                                   Junácka 6, 832 80 Bratislava  
                                      korešpondenčná adresa: 038 02 Diaková 111  

 

Správa 
 

o činnosti športovo-technickej komisie za uplynulé obdobie 
 

(od konferencie Slovenskej nohejbalovej asociácie konanej 02.04.2022) 
 

 Jednou z povinností odborných komisií Slovenskej nohejbalovej asociácie (ďalej len 
„SNA"), je zhodnotiť svoju činnosť v období medzi konferenciami SNA, tak ako im to 
predpisuje príslušný štatút. Napriek tomu, že medzi hlavné úlohy športovo-technickej 
komisie (ďalej len „ŠTK") by mal patriť návrh rozpisov súťaží, vyhodnocovanie konečných 
výsledkov, návrhy zmien predpisov základných dokumentov pre súťaže SNA, plní táto 
komisia aj úlohy týkajúce sa registrácie a evidencie členov SNA, zhromažďovanie a evidenciu 
značnej časti dokumentácie putujúcej medzi asociáciou a jej členmi. 
 

Personálne zloženie komisie: 

Napriek pravidelnej enormnej administratívnej záťaži na prelomoch rokov pracuje komisia 
v nezmenenom zložení a teda: 

 Štefan Dunaj   (člen / predseda ŠTK) 

 Ilona Dubjaková  (člen / zástupca) 
 

Aby bolo možné medziročne plniť čo najviac stanovených cieľov, je personálne posilnenie 
komisie vzhľadom k širokému zameraniu činnosti viac ako žiadúce! 

 

Štatistické údaje: 

Na základe uznesenia konferencie v roku 2022 sme zo zdrojovej evidencie asociácie vyradili 
spolu 309! neaktívnych členov. Momentálne je najvyššie registračné číslo v zdrojovej 
evidencii 957 (777 v roku 2022). Pripájame zopár štatistických údajov z uplynulého obdobia 
platných k 10.02.2023: 
 

    
bez klubovej 
príslušnosti 

v informačnom 
systéme športu 

Počet RIADNYCH členov SNA (kluby) 17   13 (13) 

Počet REGIONÁLNYCH klubov 18   

Počet INDIVIDUÁLNYCH členov SNA (osoby) 443 (393) 138 (39) 422 (281) 

Počet žiadostí o zmenu príslušnosti 2023 11 (24)     

Počet nových členov SNA od konferencie 2022 114 (15)     

*v zátvorke sú údaje z poslednej konferencie SNA 
 

Značný nárast členskej základne bol zapríčinený ako registráciou žiakov vo všetkých 6-tich 
kluboch, ktoré hrali ligovú súťaž žiakov, tak aj registráciou hráčov regionálnych súťaží na 
západe (Zolo Varga) a strede (Miro Kováč).  

Negatívom je, že sa nám v tomto roku nepodarilo do informačného systému športu pridať 



 

 

ďalších riadnych členov SNA (Sliač, Trebišov, Ružomberok, Levoča). Zároveň sme 
nenadviazali spoluprácu so žiadnou novou právnickou osobou - nohejbalovým klubom. 
V priebehu tohto týždňa však poslal žiadosť o členstvo v SNA klub NK Púchov. Momentálne 
čakáme na doloženie potrebných dokumentov a následne bude žiadosť predložená 
výkonnému výboru na schválenie.  

 

Hodnotenie súťaží organizovaných SNA: 

V roku 2023 sa podarilo uskutočniť všetky plánované podujatia schválené v kalendárnom 
pláne, čo môžeme hodnotiť iba pozitívne. Ani tento súťažný rok sa však nezaobišiel bez 
problémov: 

- kontumácia stretnutia základnej časti SNL mužov KAC - Belá (nevycestovanie hostí), 
- kontumácia stretnutia nadstavbovej časti SNL mužov Belá - Tornaľa (nevycestovanie 

hostí),  
- odhlásenie sa družstva Revúcej z M-SR žiakov v Snine (deň pred podujatím), 
- odhlásenie sa družstva Revúcej zo SP žiakov v Trebišove (deň pred podujatím),  
- nedostavenie sa hráčov družstva Revúcej na finálový turnaj SNL žiakov v Martine.  

 
Nakoľko takéto situácie nemáme ošetrené v predpisoch SNA, bude v ďalšej časti 

konferencie prezentovaný všeobecný návrh postihov pre kluby, ktoré sa dopustia takýchto 
priestupkov.  

 

Prehľad školení SNA: 

Od poslednej konferencie sa nekonalo žiadne školenie športových odborníkov (tréner, 
rozhodca). Školenie rozhodcov v pláne nebolo a o školenie trénerov nebol dostatočný 
záujem. 

 

Stručný prehľad o činnosti komisie: 

Čo sa týka plnenia stanovených cieľov komisie z konferencie 2022 (okrem štandardných 
úloh), subjektívne so dovolím tvrdiť, že plán rozvoja sme splnili na max. 60%. Na prvý pohľad 
zle vyzerajúci výsledok však v sebe ukrýva najmä: 

 vypracovanie tlačív pre registráciu žiakov a hráčov regionálnych súťaží, 

 zrevidovanie a zjednotenie vizuálnej stránky dokumentov súvisiacich so SNL, 

 návrh a naplnenie sekcie športovo-technickej komisie na stránke SNA (v spolupráci 
s komisiou propagácie), 

 príprava úprav časti hracieho poriadku v súvislosti s výchovným, 

 príprava návrhu pre zavedenie sadzobníka poriadkových pokút 
 

Úlohy, ktoré sme nenaplnili a presúvame na rok 2023: 

 príprava manuálov pre vybrané činnosti v SNA, 

 zavedenie a dopĺňanie tzv. FAQ dokumentu (otázky a odpovede), 

 príprava podmienok pre elektronický register hráčov a klubov. 

 

Záverečné zhodnotenie: 

Dúfam, že táto hodnotiaca správa zodpovedala čo najviac Vašich nevyslovených otázok. 
Pokúsime sa v nadchádzajúcom období spraviť maximum pre rozvoj nohejbalu aj asociácie 
v oblastiach, na ktoré máme dosah. Jedným dychom by som však rád dodal, že z môjho 
osobného pohľadu je časová náročnosť aktuálnych úloh ŠTK nad rámec našich súčasných 
možností (dvoch ľudí). Snažíme sa pristupovať k povinnostiam vyplývajúcim z členstva 
v štruktúrach asociácie zodpovedne (tak ako verím všetci prítomní), avšak je nutné 



 

 

pripomínať, že je to na úkor rodiny a voľného času, a je to stále na úrovni dobrovoľníctva. 
Preto je nevyhnutné hľadať a „plniť“ asociáciu ľuďmi, ktorí sú schopní a ochotní podať 
pomocnú ruku.  
 

V Belej nad Cirochou 10.02.2023             

         Štefan DUNAJ 

         predseda ŠTK 


