
 

 

 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 12.06.2021) 
 

 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 štatút. Medzi hlavné úlohy športovo-technickej komisie (ďalej len „ŠTK") patrí 
návrh rozpisov súťaží, vyhodnocovanie konečných výsledkov, návrhy zmien predpisov 
základných dokumentov pre súťaže SNA a spolu so sekretariátom SNA plní táto komisia aj 
úlohy týkajúce sa registrácie a evidencie členov SNA.  
 

Personálne zloženie komisie: 

Na zasadnutí výkonného výboru 12.02.2022 boli schválené zmeny v zložení komisie takto: 

 odvolanie J. Panicu ako predsedu ŠTK 

 návrh a schválenie Š. Dunaja za predsedu ŠTK (do 12.02.2022 bol členom ŠTK) 

 návrh a schválenie I. Dubjakovej za členku ŠTK 

Komisia má momentálne 2 členov. 
 

Stručný prehľad o činnosti komisie: 
 

 zapracovanie pripomienok k stanovám z konferencie SNA 2021 

 návrh a zapracovanie úprav hracieho poriadku v nadväznosti na zmeny stanov SNA 

 zavedenie systému výziev na úhradu členských príspevkov od roku 2022 

 kontrola a spracovanie údajov o platbách klubov za svojich členov v SNA 

 spracovanie žiadostí o zmeny príslušnosti v „zimnom“ prestupovom termíne 

 spracovanie žiadostí týkajúcich sa registrácie nových členov SNA 

 evidencia dokumentov   

 vypracovanie predkladanej správy o činnosti športovo-technickej komisie 
 

Prehľad športových udalostí: 

SNA bola prostredníctvom svojich členov účastníkom, organizátorom alebo podporovateľom 
nasledujúcich podujatí, ktoré sú podrobnejšie popísané aj v spravodaji SNA č. 1/2022: 
 

 Jún až September - základná a nadstavbová časť SNL mužov  

 Júl 2021  - sústredenie juniorov a mužov   (Vsetín) 

 10.7.2021  - účasť na medzinárodnom turnaji Valach OPEN (Vsetín) 

 10.-11.7.2021  - účasť na medzinárodnom turnaji Kapošvár OPEN (Maďarsko) 

 31.7.2021  - turnaj neregistrovaných hráčov    (Trnava) 

 14.8.2021  - MM-SR v trojdopadovom nohejbale  (Sliač) 

 28.8.2021  - memoriál 2021, dvojice a jednotlivci  (Zalužice) 

 18.9.2021  - VII. ročník turnaja na chate Šváb                (Krupina) 



 

 

 31.8.-1.9.2021 - sústredenie reprezentácie juniorov   (Diaková) 

 17.-19.9.2021  - UNIF majstrovstvá sveta U21    (Rumunsko) 

 17.-19.9.2021  - sústredenia žien     (Diaková) 

 25.9.2021  - medzištátny zápas Slovensko / Maďarsko   (Diaková) 

 25.-26.9.2021  - sústredenie reprezentácie žien    (Diaková) 

 3.10.2021  - sústredenie žien      (Vrbové) 

 8.-10.10.2021  - UNIF majstrovstvá sveta žien    (Španielsko) 

 06.11.2021  - finále SNL mužov     (Zvolen) 

 20.11.2021  - majstrovstvá SR mužov v trojiciach   (Revúca) 

 21.11.2021  - majstrovstvá SR mužov v dvojiciach  (Revúca) 

 19.2.2022  - majstrovstvá SR mužov v jednotlivcoch  (Zalužice) 

 15.3.2022  - sústredenie žien v nohejbale    (Diaková) 

 19.3.2022  - Slovenský pohár 2022    (Trnava) 
 

Prehľad školení SNA: 

Po dlhej odmlke poskytla SNA záujemcom možnosť získať trénerskú a rozhodcovskú licenciu 
absolvovaním školení ktoré boli organizované v týchto termínoch: 
 

 12.-14.3.2021  - 1. časť školenia pre získanie trénerskej licencie (Dištančne) 

 28.-30.5.2021  - 2. časť školenia pre získanie trénerskej licencie (Diaková) 

 19.-20.06.2021 - 3. časť školenia a skúšky trénerov   (Diaková) 

 20.-21.11.2021 - školenie rozhodcov nohejbalu    (Revúca) 

 19.3.2022  - školenie rozhodcov nohejbalu   (Trnava) 
 

Štatistické údaje: 
Vzhľadom k neprehľadnému systému zdrojovej evidencie SNA, sme po zmenách stanov 
začali intenzívne pracovať na vytvorení prehľadného registra so všetkými potrebnými údajmi. 
Údaju sú nahrávané aj do informačného systému športu. Momentálne je najvyššie 
registračné číslo v systéme 777. Neaktívnych členov, ktorí neuhradili ročný členský príspevok 
3 roky po sebe, navrhneme konferencii SNA vyradiť zo zdrojovej evidencie. Pripájame zopár 
štatistických údajov z uplynulého obdobia platných k 26.03.2022: 
 

    
bez 

klubovej 
príslušnosti 

v informačnom 
systéme športu 

Počet RIADNYCH členov SNA (kluby) 17   13 

Počet INDIVIDUÁLNYCH členov SNA (zo 777 reg. čísiel) 393 39 281 

Počet žiadostí o zmenu príslušnosti 2022 24     

Počet nových členov SNA od poslednej konferencie 15     
 

Prehľad žiadostí o zmenu klubovej príslušnosti v období od 01.01.2022 do 28.02.2022: 
 

meno priezvisko zmena príslušnosti termín  

Jakub Baka hosťovanie v NK Zalužice 28.02.2022 - 31.12.2022 

Monika Beňušová registrácia pod NK Vrbové   

Lukáš Bergmann hosťovanie v NO KAC Košice 21.02.2022 - 31.12.2022 

Matúš Dávin prestup z NK Sliač do NK Martin 21.2.2022 

Ján Feterik hosťovanie v NK Zalužice 28.02.2022 - 31.12.2022 



 

 

Peter Forro hosťovanie v NK Vrbové 20.02.2022 - 31.12.2022 

Marek Kišik prestup z NK Sliač do NK Dobrá Niva   

Patrik Kočiš hosťovanie v ŠK Vrakuňa Bratislava 08.02.2022 - 31.12.2022 

Jozef Kostúrik hosťovanie v NK Martin 28.02.2022 - 28.08.2022 

Peter Kozlík hosťovanie v NK Tornaľa 20.02.2022 - 31.12.2022 

Peter Kútny prestup z NK Sliač do NK Dobrá Niva   

Marek Nguyen hosťovanie v NK Martin 21.02.2022 - 31.12.2022 

Samuel  Novák prestup z ÚTM Trebišov do ŠK Humenné 21.2.2022 

Adam Paciga prestup z NK Sliač do NK Dobrá Niva   

Matej Prachar hosťovanie v SK Šacung Benešov 01.01.2022 - 31.12.2025 

Ladislav  Stupák hosťovanie z NK Vsetín 24.02.2022 - 31.12.2022 

Ivan Šajban prestup z NK Sliač do NK Dobrá Niva   

Michal Šavrnoch hosťovanie v NK Martin 28.02.2022 - 31.12.2022 

Jakub Šedzmák prestup z ŠK Humenné do NK Belá n/Cir. 21.2.2022 

Daniel  Široň hosťovanie v NK Martin 28.02.2022 - 28.08.2022 

Gabriela Viňanská hosťovanie v ŠK Vrakuňa Bratislava 16.02.2022 - 31.12.2022 

Roderik Zatkovský prestup z NK Sliač do NK Martin 21.2.2022 

Lenka Žažová registrácia pod OŠK NO Moravany nad Váhom   
 

Plán úloh na nasledujúce obdobie: 

Okrem úloh, ktoré plní ŠTK v štandardnom režime plánujeme aj: 

 zrevidovať a aktualizovať ďalšie časti hracieho poriadku 

 pripraviť manuály pre vybrané činnosti v SNA 

 zaviesť a dopĺňať tzv. FAQ dokument (otázky a odpovede) 

 vypracovať tlačivá pre registráciu žiakov a hráčov regionálnych súťaží 

 pripraviť podmienky pre elektronický register hráčov a klubov 

 

Záverečné zhodnotenie: 
Nakoľko sa konferencia SNA, ktorá je určujúcim faktorom dĺžky hodnotiaceho obdobia, 
konala až v polovici roka 2021, mali sme na zrealizovanie stanovených úloh o niečo menej 
času (9 mesiacov medzi konferenciami). Napriek tomu sa členom komisie podarilo 
v spolupráci s členmi výkonného výboru SNA splniť väčšinu predsavzatých cieľov. 
Mimoriadne dôležitá je kontinuálna práca so zdrojovou evidenciou SNA a včasné reakcie na 
dopyt a tok informácií medzi členmi SNA a ŠTK. Verím, že posun v tejto oblasti je badateľný 
a reakcia naň pozitívna. Snažíme sa pristupovať k povinnostiam vyplývajúcim z členstva 
v štruktúrach asociácie zodpovedne (napriek forme dobrovoľníctva), ale potrebujeme aj 
dávku pochopenia zo strany členov SNA v prípade, že nie všetky úkony sú ihneď jasné 
a forma ucelená. 
 

V Belej nad Cirochou 30.03.2022             

         Štefan DUNAJ 

         predseda ŠTK 


