Slovenská nohejbalová asociácia
Junácka 6, 832 80 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Diaková 111, 038 02 Dražkovce

Zápisnica č. 1
zo zasadnutia VV a KK SNA v Diakovej, dňa 21.02.2020
Čas začiatku:

18:00 hod.

Čas ukončenia:

22:30 hod.

Predsedajúci:

prezident SNA –Ing. Miroslav Kováč

Prítomní za VV:

J.Dusko,Š.Dunaj, J.Panica, K.Serdel,J. Brutovský, M.Klisenbauerová

Neprítomní za VV SNA:

J.Kostúrik, P. Kováč

Prítomní za KK SNA:

-

Neprítomní za KK SNA:

J. Hrubej, P.Kočiš, M. Šavrnoch– ospravedlnení, prídu 22.2.2020

Hostia:

J.Stanek, Z. Hromníková

Za zapisovateľa boli zvolení : Zdenka Hromníková a Ján Stanek.
Za overovateľa zápisnice bol zvolený Ing. Miroslav Kováč, prezident SNA.
Podklady k jednotlivým bodom rokovania boli zaslané elektronicky.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie, kontrola účasti, evidencia klubov, vyúčtovanie cestovných výdavkov
2. Plán úloh a opatrení SNA na rok 2020, kontrola úloh – zmeny hracieho systému Slovenského pohára,
Dlhodobé majstrovské súťaže – muži, žiaci – systém súťaže, prihlášky
3. Jednorazové majstrovské súťaže – muži, juniori –zmeny
4. Zmeny organizácie VV SNA


organizačná štruktúra



zodpovednosti a riadenie



zriadenie komisií, štatútu komisií

5. Rôzne,diskusia


hrací poriadok, registračky,/doriešiť Klisenbauerová, Trnava..../

súpisky/ prestupový

a disciplinárny/, vedúci súťaže, doriešiť prestupový poriadok, ŠTK do spravodaja informácie,


hospodárska smernica, riešiť sklad, mzdová smernica, dohoda o hmotnej zodpovednosti,
dotačný systém



financie – výpisy, právomoci, zmluva s účtovníčkou, zháňanie financií



web stránka – doriešiť zmluvu, cenu, manipuláciu s príspevkami, obsah



Wikipédia – kronika - návrhy na realizáciu



stanovy
o

klub v SNA musí byť schválený konferenciou + nasleduje zmluva o súčinnosti

o

VV vytvára sekretariát, ktorý je zároveň členom konferencie

6. Uznesenie, záver

K bodu 1.
Prezident SNA Ing. Miroslav Kováč privítal prítomných a skonštatoval, že zasadnutie VV je uznášaniaschopné.
Prebehla kontrola prezenčnej listiny a spresnené kontakty (e-mailové adresy, tel.čísla).
Bolo vykonané vyúčtovanie cestovných výdavkov prítomným podľa miesta bydliska.
Prezident SNA dal hlasovať, aby sa zasadnutie riadilo predloženým programom.
Priebeh hlasovania:

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VV zobral na vedomie.

K bodu 2.
Prezident SNA Ing. Miroslav Kováč oboznámil prítomných s návrhom plánu úloh a opatrení SNA na rok 2020
v oblastiach hlavných úloh, kalendárneho plánu, organizácie súťaží, dotačnom systéme SNA a návrhu
organizačnej štruktúry SNA.
Na základe diskusie boli navrhnuté tieto doplnenia:


spracovanie štatútov ostáva v navrhnutom termíne



vedúci komisií –podľa návrhu, obsadenie doriešiť s viceprezidentmi do 5.3.2020



do 5.3.2020 predstaviť reálny súťažný a disciplinárny poriadok



dlhodobé majstrovské súťaže- ligovú súťaž organizovať 3 ligami – východ, stred a západ – smernicu,
podmienky a organizáciu dorieši VP-ŠČ do 15.3.2020, návrh k žiackej súťaži dorieši V-ŠČ s J.Killíkom
do 5.3.2020



prijatie športového kalendára do 5.3.2020



prestupový poriadok dokončiť do 5.3. 2020, vzhľadom na skutočnosť, že dokumenty platné na rok
2020 boli len upresňované od konania Konferencie, VV sa rozhodol výnimočne posunúť termín
podávania žiadostí o prestupy a hosťovania do 15.3.2020



doriešiť jednorazové súťaže – kto a kedy usporiada – VP-ŠČ termín do5.3.2020



doplniť spôsob organizácie a hracie dni ligy rok 2020 – VP-ŠČ- termín do 5.3.2020



K. Serdel – získať informácie o regionálnych ligách, počte družstiev a počtoch nohejbalistov –do
30.3.2020



v priebehu roka bude 8 významných turnajov s dotáciou SNA – o dvoch sa rozhodne po dodaní
návrhu od členov VV – návrhy do 30.3.2020



Prezident informoval o stave dotačných financií, stave žiadosti do fondu podpory športu a pláne
použitia finančných prostriedkov v priebehu roku,



Do 1.4.2020 je potrebné vyriešiť kandidáta na právne služby. Predsedajúci oboznámil prítomných
s informáciami o pláne a termínoch športových aktivít SNA, reprezentácii, jednorazových súťažiach,
slovenskej lige, regionálnych súťažiach, významných turnajoch s dotáciou SNA.



Prezident informoval o ustanoveniach Štatútu SNA, kde je uvedené, že člen VV sa volí konferenciou
a preto J.Brutovský, ak aj nie je členom SNA, je platným členom VV.



Priebeh hlasovania:

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VV rozhodol: schvaľuje Plán prípravy ako celok a doplnenie bude vykonané do 15.3.2020.

K bodu 3.
Dlhodobé majstrovské súťaže – Predsedajúci dal návrh na systém dlhodobých majstrovských súťaží a po
spoločnej vzájomnej diskusii sa dohodlo na systéme, evidencii a prihláškach. Celý balík termínov,formy
a zodpovedností bude zverejnený do 15.3.2020 návrh podá V-ŠČ
VV zobral na vedomie.

K bodu 4.
Jednorazové majstrovské súťaže – Predsedajúci dal návrh na systém jednorázových majstrovských súťaží
a po spoločnej vzájomnej diskusii sa dohodlo na systéme, evidencii a prihláškach. K tomu prezident
v spolupráci s VP-ŠČ pripraví možný vzor dokumentu do 30.3.2020.
VV zobral na vedomie.

K bodu 5.
Zmeny organizácie VV SNA:


organizačná štruktúra- bola predstavená prezidentom a prediskutovaná plénom VV



zodpovednosti a riadenie jednotlivých oblastí- vyplýva s prijatej štruktúry a doplnky budú možné v
priebehu roka, pretože vyplynú z činnosti skupín a komisií



zriadenie komisií, štatútu komisií – celkovo do 30.3.2020 –zodpovedajú predsedovia komisií

Do 1.3.2020 ujasniť registrovaných a členov.- úloha je pre ŠTK – termín do 15.3.2020
Do 30.3.2020 je potrebné pripraviť a schváliť štatút komisie a plán kontrol SNA na rok 2020 (J. Hrubej
a P. Kočiš)
VV zobral na vedomie.

K bodu 6.


Vyriešiť hrací poriadok a mládežnícky vek 16-21 r. alebo 16-19 r. – úloha trvalá pre VV- návrh podá
V-ŠČ. Zároveň prijal zásadu –zvýšiť podporu mládežnickým klubom/ družstvám !



Zjednotiť hrací poriadok a pripraviť propozície Slovenskej ligy – pripraví VP-ŠČ do 15.3.2020



Do 7.3.2020 vyriešiť prestupový poriadok– VP-ŠČ + ŠTK.



Zverejnenie preukazov na webovej stránke SNA (J. Panica a J.Brutovský), termín do 15.3.2020



Prezident SNA oboznámil prítomných so zásadami hospodárenia. Smernicu pripravil VP-EČ zásady
hospodárenia v normách Smernice boli prijaté.



V zmysle Štatútu SNA musí byť s uzatvorená zmluva o súčinnosti klubu a SNA, prezident pripraví
návrh do 15.3.2020



Prezident oboznámil prítomných o nevyhnutnosti výroby nových pečiatok a tlačív pre registráciu



Wikipédia – kronika- zaoberať sa s tým bude M.Klisenbauerová a J.Brutovský



Priebeh hlasovania:

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

VV rozhodol: o prijatí Zásad hospodárenia v zmysle Smernice pre hospodárenie .
VV vzal na vedomie : skutočnosti, úlohy a termíny podľa bodu 6

K bodu 7.
Prezident SNA Ing. Miroslav Kováč sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.
Ďalší dohodnutý predbežný termín zasadnutia je 10.4.2020.

Príloha: prezenčná listina

Zapísali:
Zápisnicu overil:

Ján Stanek

......................................................

Zdenka Hromníková

......................................................

Ing. Miroslav Kováč

......................................................

V Diakovej, dňa 21.2.2020

