Slovenská nohejbalová asociácia, Junácka 6, 832 80 Bratslava

Zápis č. 2
zo zasadnuta VV aKK SNA vZalužiciach dňa 28.08.2018
Prítomní za VV SNA: G. Viňanský, M. Mihok, J. Kilík, J. Kostúrik, Š. Dunaj
Neprítomní za VV SNA: B. Belko, J. Siládi, J. Kristeľ, M. Klisenbauerová, M. Kováč
Prítomní za KK SNA: J. Hrubej, L. Gabák
Neprítomní za KK SNA: J. Panica

Program:
1. Kontrola úloh – zápis z VV SNA v Ružomberku (7.4.2018)
2. Dlhodobé súťaže – muži, žiaci
3. Jednorazové súťaže – muži, juniori (termíny, miesta podujat, podmienky konania a účasť
v nich)
4. Medzinárodné podujata a MS mužov – Kluž (Rumunsko) – príprava, účasť
5. Rôzne
6. Uznesenie, záver

K bodu 1.
Prezident SNA dal hlasovať, aby sa zasadnute riadilo predloženým programom
Priebeh hlasovania:

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Za zapisovateľa bol navrhnutý M.Mihok
Priebeh hlasovania :

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA : 0

Za overovateľov zápisnice boli navrhnut J. Kilík, J. Hrubej
Priebeh hlasovania:

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA : 0

VV zobral na vedomie, že bolo zaplatené členské KŠZ vo výške 265.- EUR.
VV zobral na vedomie ukončenie zmluvy s firmou BOTAS, ktorá končí dňa 311.08.2018
VV poveruje prezidenta SNA rokovať o predĺžení zmluvy s firmou BOTAS.
VV zobral na vedomie odpoveď na list, ktorý bol zaslaný ministerke školstva p. M. Lubyovej.
V odpovedi sa píše, že SNA na rok 2018 nebudú poskytnuté žiadne finančné prostriedky.
VV ďakuje sekretárovi p. Reháčkovi za spracovanie Spravodaja č. 1/2018

VV schvaľuje Smernicu o prijat rozhodnuta orgánov SNA elektronickým hlasovaním (smernica
o hlasovaní per rollam), ktorú pripravil M. Kováč.

K bodu 2.
VV žiada J. Siladiho o informáciu o stave Interligy 2018.
VV zobral na vedomie, že základná časť SNL mužov sa odohrala bez problémov.
VV ďakuje vedúcim súťaže SNL muži – východ a stred za zodpovedný prístup pri riadení súťaží
a aktuálnosť úradných správ.
VV rozhodol, že úradnú správu zo štvrťfinále SNL mužov spracuje Š. Dunaj.
VV rozhodol, že štvrťfinále sa odohrá systémom, ako je uvedené v rozpise súťaže (t.j. ako základná
časť v skupine východ).
VV zobral na vedomie, že stretnute Dobrá Niva – Zalužice sa odohrá 15.9. v športovej hale v Sliači po
skončení stretnuta Sliač – Revúca A, najskôr o 12,310 hod.
VV odporúča, aby štvrťfinále SNL mužov pískali rozhodcovia z obidvoch mužstev. Každý rozhodca
musí mať platnú licenciu pre r. 2018.
VV rozhodol, že finále SNL mužov usporiada víťaz štvrťfinálového stretnuta Humenné – Ružomberok.
Termín finále – 29.9.2018.
VV rozhodol, že základná časť SNL žiakov sa musí odohrať do 16.9.2018.
Finálový turnaj sa uskutoční v Revúcej 231.9. za účast prvých troch družstev.

K bodu 3.
VV schvaľuje propozície Majstrovstev Slovenska mužov a juniorov tak, ako boli predložené na VV.
Žiada doplniť údaje od usporiadajúcich klubov (NK Martn, ŠK Humenné, NO KAC Košice, NK Revúca)
o mieste konania a vedúcom príslušnej súťaže.
VV schvaľuje Majstrovstvá Slovenska juniorov nasledovne:
Trojice a dvojice sa uskutočnia sobotu 27.10.2018 v Košiciach – usporiadateľ NO KAC.
Jednotlivci sa odohrajú v nedeľu 28.10.2018 v Revúcej – usporiadateľ NK.

K bodu 4.
VV zobral na vedomie, že prihláška na Majstrovstvá sveta bola podaná v stanovenom termíne
a taktež bol zaplatený členský poplatok UNIF – 500.- EUR.
VV zobral na vedomie, že v rumunská asociácia uskutoční pred samotnými majstrovstvami sveta
turnaj troch najúspešnejších krajín – ČR, SR a Rumunsko. Stretnute Rumunsko – Slovensko sa
uskutoční 6. októbra o 18,00 hod v meste Kluž. Hrať sa bude systémom dvoch zápasov jednotlivcov,
dvoch zápasov dvojíc a jedna trojica.

VV rozhodol, že reprezentačný tréner spracuje harmonogram prípravy reprezentácie na Majstrovstvá
sveta, ktoré sa budú konať v dňoch 16.11 – 18.11.2018 v Rumunsku.
VV poveril G. Viňanského a J. Kilíka pripraviť výber rozhodcov, ktorí sa zúčastnia ako medzinárodní
rozhodcovia na týchto Majstrovstvách sveta spolu s výpravou.
VV ďakuje klubu KAC Košice za dobrý výkon, ktorý podali na Svetovom pohári klubov vo Vsetne. Tu
11.8. za účast 8 klubov obsadili pekné 2. miesto, keď prehrali len vo finále s domácimi hráčmi.

K bodu 5.
VV ďakuje klubom Dobrá Niva, Humenné, Ružomberok a Belá n/C. za usporiadanie letných turnajov.
Najbližšie turnaje – 29.8. (Memoriál – NK Zalužice) a 1.9. (chata Šváb – NK D. Niva).
VV zobral na vedomie informáciu SOV o spracovaní osobných údajov športovými organizáciami.
VV zobral na vedomie informáciu a pochvalu J. Kosturíka o objektvnom rozhodovaní stretnut medzi
NK Ružomberok a NK Revúca rozhodcami z Revúcej.
VV zobral na vedomie brožúru o histórii nohejbalu. VV žiada členov VV a KK SNA pripomienkovať
informácie v nej uverejnené čo najskôr.

K bodu 6.
Prezident SNA poďakoval prítomným za účasť na zasadnut.

Zapísal: M. Mihok

Overili: J. Kilík
J. Hrubej

