
Zápisnica zo zasadnutia konferencie SNA

konanej 25. januára 2020 v Zalužiciach

Názov športovej organizácie : Slovenská nohejbalová asociácia

Názov zasadajúceho orgánu : Konferencia SNA

Miesto konania zasadnutia : Zalužice,Obecný úrad č. 207

Deň konania zasadnutia : 25.01.2020

Čas začiatku : 10:00 hod  Čas ukončenia : 16:00 hod

Predsedajúci : Gabriel Viňanský  Zapisovateľ : Marián Mihok

Členovia konferencie prítomní na zasadnutí : 23 (viď:príloha č.1 – prezenčná listina)

Členovia konferencie neprítomní na zasadnutí : 5

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť konferencie : 1/2 z celkového počtu 28

Uznášaniaschopnosť : prítomných na konferencii 23 delegátov (z toho dvaja hostia – len hlas
poradný) z celkového počtu 28.

Uznášaniaschopnosť : ÁNO  Po začatí konferencie predsedajúci konštatoval, že lehota 30 dní 
na prípravu konferencie dodržaná bola.

Schvaľovanie programu: Predsedajúci prečítal program. Nikto z delegátov nenavrhol 
doplnenie programu. Predsedajúci dal hlasovať o programe ako celku.

Výsledok hlasovania : ZA : 21  PROTI : 0  ZDRŽAL SA : 0

Podklady k jednotlivým bodom rokovania :  Boli zaslané elektronicky viaceré návrhy 
a pripomienky hlavne k bodu č. 7 (diskusia)

K bodu 1.

Navrhovaný program konferencie:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania a rokovacieho poriadku
2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Výročná správa o činnosti za uplynulé obdobie od konferencie v r. 2019
4. Správa mandátovej komisie
5. Schválenie volebného poriadku (správa volebnej komisie )
6. Správa o hospodárení
7. Diskusia – štruktúra dlhodobých a jednorazových súťaží, športový kalendár, hrací 

poriadok, ďalšie dokumenty, aktivity SNA, rôzne. 
8. Prestávka
9. Voľba prezidenta SNA (prípadne iné)
10. Vyhlásenie výsledkov volieb (správa volebnej komisie)
11. Návrh na uznesenie ( správa návrhovej komisie)



12. Záver

Predsedajúci dal hlasovať o rokovacom poriadku.

Výsledok hlasovania : ZA : 21  PROTI : 0  ZDRŽAL SA : 0

K bodu 2.

Voľby do jednotlivých komisii 

Mandátová komisia : predseda : M. Klisenbauerová Členovia : J. Kristeľ, J. Panica

Hlasovanie o zložení tejto komisie : ZA : 18  PROTI : 0  ZDRŽAL SA : 3

Volebná komisia : predseda : M. Kováč Členovia : Š. Dunaj, I. Hulín

Hlasovanie o zložení tejto komisie : ZA : 20  PROTI : 0  ZDRŽAL SA : 1

Návrhová komisia : predseda : J.Kosturík Členovia : J. Dusko, J. Hrubej

Hlasovanie o zložení tejto komisie : ZA : 20  PROTI : 0  ZDRŽAL SA : 1

Overovatelia zápisnice: P. Hlavatý, K. Serdel

Hlasovanie o zložení overovateľov : ZA : 21PROTI : 0ZDRŽAL SA : 0

K bodu 3.

Prezident SNA Gabriel Viňanský predniesol správu o činnosti SNA za uplynulé obdobie (od 
konferencie konanej v Ružomberku dňa 20.01.2019). Konferencia zobrala túto správu na 
vedomie.

K bodu 4.

Predseda mandátovej komisie predniesol správu o počte delegátov.

Prítomných delegátov : 21 z celkového počtu 28, čo predstavuje 75,0% účasť.

Počet prítomných klubov : 12 z celkového počtu 13, čo predstavuje 92,0% účasť.

Vyhlásil, že konferencia je uznášaniaschopná. 

K bodu 5.

Predseda volebnej komisie prečítal volebný poriadok.Predsedajúci požiadal prítomných 
delegátov o návrhy k volebnému poriadku. Neboli žiadne návrhy o zmenách volebného 
poriadku. Predsedajúci dal hlasovať o volebnom poriadku.

Výsledok hlasovania : ZA : 20  PROTI : 0  ZDRŽAL SA : 0

K bodu 6.

Prezident SNA predniesol správu o hospodárení. 

Priebeh hlasovania o správe o hospodárení.



Výsledok hlasovania : ZA : 21     PROTI : 0  ZDRŽAL SA : 0

Predsedajúci skonštatoval, že správa o hospodárení bola schválená.

Všetky údaje o hospodárení sú aj na internetovej stránke SNA.

Boli aktualizované vždy k 25. dňu v mesiaci, tak ako stanovuje zmluva s MŠVVaŠ.

K bodu 7.

Predsedajúci na návrh delegátov konferencie dal hlasovať o verejnom alebo tajnom spôsobe 
hlasovania ohľadne kandidátov na prezidenta SNA a taktiež o nových členoch VV a KK SNA.

Priebeh hlasovania o tajnej voľbe kandidátov.

Výsledok hlasovania : ZA : 1     PROTI : 16    ZDRŽAL SA : 2

Priebeh hlasovania o verejnej voľbe kandidátov.

Výsledok hlasovania : ZA : 18     PROTI : 1    ZDRŽAL SA : 1

Predsedajúci skonštatoval, že hlasovanie bude verejné.

L. Gabák navrhol zmenu hracieho systému „Slovenského pohára“. Na túto tému bola diskusia
so záverom, že propozície pre ročník 2020 ostanú nezmenené. Delegáti konferencie rozhodli,
aby sa so zmenou hracieho systému „Slovenského pohára“ zaoberal nový VV SNA.

Predsedajúci dal návrh na systém dlhodobej súťaže mužov. Po diskusii viacerých delegátov 
z jednotlivých klubov sa zrejme meniť nebude a ostane taký, ako bol v r. 2019. Zástupcovia 
niektorých klubov ešte nevedeli definitívne oznámiť svoju účasť/neúčasť v dlhodobej súťaži. 

Konferencia rozhodla, že so zmenami v „Hracom poriadku“ kapitola F Prestupový poriadok 
sa bude zaoberať nový VV SNA.

Konferencia zobrala na vedomie vzdanie sa členstva vo výkonnom výbore SNA : M. Mihoka, 
J. Kilíka a I. Hulina.

Konferencia schvaľuje za nového člena VV SNA P. Kováča ml. (NK Revúca)

Výsledok hlasovania : ZA : 19  PROTI : 0  ZDRŽAL SA : 0

Konferencia schvaľuje za nového člena VV SNA K. Serdela (NK Dobrá Niva)

Výsledok hlasovania : ZA : 19  PROTI : 0  ZDRŽAL SA : 0

Konferencia schvaľuje za nového člena VV SNA J. Panicu (NK Sliač)

Výsledok hlasovania : ZA : 19  PROTI : 0  ZDRŽAL SA : 0

Konferencia schvaľuje za nového člena VV SNA J. Brutovského (KAC Košice)

Výsledok hlasovania : ZA : 19     PROTI : 0  ZDRŽAL SA : 0

Konferencia schvaľuje za nového člena KK SNA P. Kočiša (ÚTM Trebišov)

Výsledok hlasovania : ZA : 18     PROTI : 0  ZDRŽAL SA : 1



Konferencia zobrala na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu volebnej komisie M. Kováča 
a to z dôvodu jeho kandidatúry na prezidenta SNA.

Za predsedu volebnej komisie bol navrhnutý P. Kováč ml.

Výsledok hlasovania: ZA: 21     PROTI: 0      ZDRŽAL SA: 0

Po dlhšej diskusii delegátov konferencie bol daný návrh na vylúčenie klubov DPMK Košice 
a NK´99 Trebišov z SNA. Dôvod: dlhodobá nečinnosť v organizácii, neplatenie členských 
príspevkov a nefunkčnosť klubov. Predsedajúci dal hlasovať o danom návrhu.

Výsledok hlasovania: ZA: 19     PROTI: 0     ZDRŽALI SA: 2

Predsedajúci skonštatoval, že dané kluby boli vylúčené z SNA podľa Stanov SNA v čl. 3 bod5 
písmeno c ako aj v nadväznosti na čl. 6 bod. 13 písmeno e. Kluby sa v budúcnosti môžu 
zaregistrovať v SNA po splnení potrebných náležitosti daných v STANOVÁCH SNA.

K bodu 8.

Nasledovala prestávka, počas ktorej bol účastníkom podaný obed.

K bodu 9.

Delegátmi konferencie boli navrhnutí traja kandidáti na prezidenta SNA : M. Kováč, Š. Dunaj, 
J. Dusko. Po vzájomnej dohode týchto troch kandidátov bol nimi navrhnutý na prezidenta 
SNA p. Miroslav Kováč, ktorý kandidatúru prijal. Predsedajúci na základe tohto rozhodnutia 
dal hlasovať o novom prezidentovi SNA

Výsledok hlasovania: ZA: 18     PROTI: 0     ZDRŽALI SA: 1

K bodu 10.

Volebná komisia skonštatovala, že novým prezidentom SNA bol zvolený p. 

Ing. Miroslav Kováč

Novými členmi VV SNA boli zvolení: P. Kováč ml. , K. Serdel, J. Panica, J. Brutovský

Novým členom KK SNA bol zvolený: P. Kočiš

K bodu 11.

Návrh na uznesenie:

Konferencia schválila správu o hospodárení za rok 2019.

Konferencia schválila nového prezidenta SNA.

Konferencia schválila nových členov VV SNA a KK SNA.

Konferencia schválila vylúčenie z SNA tieto kluby: DPMK Košice, NK´99 Trebišov.



K bodu 12.

Novozvolený prezident Miroslav Kováč poďakoval  bývalému prezidentovi SNA Gabrielovi 
Viňanskému za jeho dlhoročnú prácu v SNA (vo funkcii prezidenta bol od 4.3.2006) 
a delegátom za účasť na konferencii. Najbližším celoslovenským podujatím bude Slov. pohár 
mužov v Martine 22.2.2020

Zapísal : M. Mihok                                               Overovatelia zápisnice : P. Hlavatý

                                                                                                                            K . Serdel


