Zápisnica zo zasadnuta onferencie SNA
onanej 27. januára 2018 vTornali
Názov športovej organizácie : Slovenská nohejbalová asociácia
Názov zasadajúceho orgánu : Konferencia SNA
Miesto onania zasadnuta : Tornaľa, Mierová č.137
Deň onania zasadnuta : 27.1.2018
Čas začiat u : 10:00 hod

Čas u ončenia : 15:30 hod

Predsedajúci : Gabriel Viňanský

Zapisovateľ : Marián Mihok

Členovia onferencie prítomní na zasadnut : 13 (viď: príloha č.1 – prezenčná listnaa
Členovia onferencie neprítomní na zasadnut : 4 (viď: príloha č. 1a
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť onferencie : 1/2 z celkového počtu 17.
Uznášaniaschopnosť : ÁNO (prítomných na konferencii 13 delegátov z celkového počtu 17a.
Po začat konferencie predsedajúcci konttatoval, že lehota 30 dní na prípravu konferencie
dodržaná bola.
Schvaľovanie programu : Predsedajúcci prečítal program. Nikto z delegátov nenavrhol
doplnenie programu. Predsedajúcci dal hlasovať o programe ako celku.
Výsledo hlasovania : ZA : 13

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Pod lady jednotlivým bodom ro ovania : Boli zaslané elektronicky k bodom č. 1,5

K bodu 1.
Navrhovaný program onferencie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, schválenie programu rokovania a rokovacieho poriadku
Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Výročná správa o činnost za uplynulé obdobie od konferencie v r. 2017
Správa mandátovej komisie
Schválenie volebného poriadku (správa volebnej komisie - v prípade nutnost volieba
Správa o hospodárení
Diskusia – ttruktúcra dlhodobých a jednorazových súcťaží, hrací poriadok, informačný
systém tportu, ďaltia činnosť SNA, rôzne.
8. Prestávka
9. Návrh na uznesenie (správa návrhovej komisiea
10. Záver
Predsedajúcci dal hlasovať o rokovacom poriadku.
Výsledo hlasovania : ZA : 13

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

K bodu 2.
Voľby do jednotlivých omisii
Mandátová omisia : predseda : J. Kristeľ Členovia : L. Frolov, J. Panica
Hlasovanie o zložení tejto komisie : ZA : 13
Volebná omisia : predseda : Š. Dunaj

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Členovia : J. Siladi, M. Kováč

Hlasovanie o zložení tejto komisie : ZA : 13
Návrhová omisia : predseda : M. Mihok

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Členovia : M. Šavrnoch, J. Kilík

Hlasovanie o zložení tejto komisie : ZA : 13

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Overovatelia zápisnice : J. Hrubej, Ľ. Kováč
Hlasovanie o zložení tejto komisie : ZA : 13

K bodu 3.
Prezident SNA Gabriel Viňanský predniesol správu o činnost SNA za uplynulé obdobie (od
konferencie konanej v Revúccej dňa 4.2.2017a. Konferencia zobrala túcto správu na vedomie.
Reprezentačný tréner juniorov M. Mihok predniesol správu o vystúcpení reprezentácie na MS
juniorov a žien konaných 17.– 19.11.2017 v Nymburku. Skonttatoval, že nepodali taký výkon,
aký od nich očakával. Ako vedúcci SNL mužov M. Mihok skonttatoval, že súcťaž sa uskutočnila
bez väčtích problémov. Taktež poukázal na nedostatočné vedenie Interligy 2017 zo strany
vedúcceho súcťaže B. Belka a J. Siladiho. Musel žiaľ konttatovať, že počas súcťaže sa odhlásili
dve mužstvá a to NK Revúcca a KS Blokers Lodž, čo narutilo priebeh celej súcťaže.
Vedúcci SNL žiakov J. Kilík konttatoval, že súcťaž prebiehala bez problémov. Poukázal vtak na
klesajúcci počet klubov v žiackej kategórii.

K bodu 4.
Predseda mandátovej komisie predniesol správu o počte delegátov 13 (viď: príloha č. 2a.
Prítomných delegátov : 13 z celkového počtu 17, čo predstavuje 76 % úcčasť.
Počet prítomných klubov : 10 z celkového počtu 14, čo predstavuje 71,4% úcčasť.
Vyhlásil, že konferencia je uznátaniaschopná.

K bodu 5.
Predseda volebnej komisie prečítal volebný poriadok. Predsedajúcci požiadal prítomných
delegátov o návrhy k volebnému poriadku. Neboli žiadne návrhy k zmenám.
Výsledo hlasovania : ZA : 13

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Konferencia zobrala na vedomie vzdanie sa členstva v KK SNA : Monika Židziková
Konferencia zobrala na vedomie vzdanie sa členstva vo VV SNA : Marián Danko

Prezident SNA poďakoval M. Židzikovej a M. Dankovi za prácu v orgánoch SNA.

K bodu 6.
Prezident SNA predniesol správu o hospodárení.
Priebeh hlasovania o správe o hospodárení.
Výsledo hlasovania : ZA : 13

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Predsedajúcci skonttatoval, že správa o hospodárení bola schválená. Údaje o hospodárení súc
aj na internetovej stránke SNA. Súc aktualizované vždy k 25. dňu v mesiaci, tak ako stanovuje
a vyžaduje zmluva s MŠVVaŠ.

K bodu 7.
V diskusii vystúcpil M. Kováč, ktorý konttatoval, že majúc k dispozícii tportovúc halu, ktorá spĺňa
vtetky kritéria na organizovanie vrcholových nohejbalových podujat. Hovoril o tom, že klub
v Martne je fnančne sebestačný. Poukázal na dôležitosť prezentácie nátho tportu v
médiách – hlavne v televízii. Pripomenul možnost zapojenia sa klubov a oddielov do výzvy
Úradu vlády. Požiadal iné kluby o pomoc pri organizovaní mládežníckeho nohejbalu
v Martne.
J. Kristeľ sa kritcky vyjadril k vystúcpeniu niektorých hráčov na MS juniorov v Nymburku.
Prezident SNA predložil delegátom evidenciu úcčast na zasadnutach VV a KK. Navrhol
odvolať M. Černotu z funkcie člena VV SNA z dôvodu jedinej úcčast na zasadnut tohto
orgánu v roku 2017. J. Siladi navrhol verejné hlasovanie.
Výsledok hlasovania : ZA : 13

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Priebeh hlasovania o odvolaní M. Černotu z funkcie člena VV SNA
Priebeh hlasovania: ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA : 4

Konferencia odvolala z funkcie člena VV SNA M. Černotu.
Prezident SNA navrhol za nových členov VV SNA M. Kováča z NK Martn a J. Kostúcrika z NK
Ružomberok. Do KK SNA bol navrhnutý J. Panica z NK Sliač.
Návrh za člena do VV SNA – M. Kováč
Výsledo hlasovania : ZA : 12

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 1

Návrh za člena do VV SNA – J. Kostúcrik
Výsledo hlasovania : ZA : 12

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 1

Návrh za člena do KK SNA – J. Panica
Výsledo hlasovania : ZA : 12

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 1

Prezident SNA navrhol úcpravu Hospodárskej smernice SNA a to navýtenie fnančných
prostriedkov pre technické zabezpečenie celottátnych podujat (Smernica o úcčtovníctve
a ekonomických vzťahoch čl. VIa nasledovne:

Jednodňové podujata: (10 a viac družstev alebo jednotlivcova zo 150 na 200 EUR
(7 až 9 družstev alebo jednotlivcova

zo 120 na 150 EUR

(6 a menej družstev alebo jednotlivcova zo 100 na 120 EUR
Dvojdňové podujata: (10 a viac družstev alebo jednotlivcova z 220 na 250 EUR
(7 až 9 družstev alebo jednotlivcova

zo 170 na 200 EUR

(6 a menej družstev alebo jednotlivcova zo 150 na 180 EUR
Predsedajúcci dal hlasovať o tomto návrhu.
Výsledo hlasovania : ZA : 13

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Konferencia schválila dlhodobúc súcťaž – SNL mužov pre rok 2018. Hrať sa bude v dvoch
základných skupinách : východ a stred. Vyvrcholenie bude celoslovenské.
Konferencia zobrala na vedomie, že Slov. pohár mužov sa uskutoční v Martne 24.2.2018.
Slov. pohár juniorov sa uskutoční v Koticiach 3. marca a Slov. pohár žiakov sa uskutoční
v Zalužiciach 10.marca. M-SR žiakov sa uskutočnia v Revúccej – v júcni 2018.
Konferencia schválila pozastavenie členstva v SNA Matejovi Vargovi (NK´99 Trebitova do
konca roka 2018.
Výsledo hlasovania : ZA : 13

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Konferencia schválila termín na zaslanie prihlátok do dlhodobých súcťaží – do 15.2.2018. Tie
treba zaslať prezidentovi. Propozície jednorazových podujat je potrebné vydať čo najskôr.
Konferencia zobrala na vedomie oznámenie o zániku názvu NK TJ Belá nad Cirochou a vzniku
nového občianskeho združenia – NK Belá nad/Cir. a zároveň o prechode vtetkých hráčov do
nového klubu.
J. Kilík predniesol návrh na zmeny v Hracom poriadku o ktorých nasledovala diskusia. V nej sa
hovorilo aj o výchovnom pri prestupoch (hosťovaniaa. Konttatovalo sa, že je to vysvetlené
dostatočne. Predsedajúcci dal hlasovať o týchto zmenách v Hracom poriadku.
Výsledo hlasovania : ZA : 12

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Pred týmto hlasovaním sa delegát J. Panica ospravedlnil, že z rodinných dôvodov musí odísť.
Konferencia zobrala na vedomie tri návrhy na nové logo SNA, ktoré predložil prezident.
Konferencia zobrala na vedomie list p. M. Nadányiho. Konferencia odsúchlasila rietiť spor
medzi SNA a p. Nadányim právnou cestou.
Konferencia odsúchlasila medzinárodné pravidlá nohejbalu UNIF platné od 1.1.2018
Výsledo hlasovania : ZA : 12

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 1

Hrací poriadok SNA a Medzinárodné pravidlá nohejbalu nadobudnúc platnosť 1.2.2018
Konferencia žiada sekretára p. Reháčka o skvalitnenie práce pri spracovávaní agendy SNA.

K bodu 8.
Nasledovala prestávka, počas ktorej bol úcčastníkom podaný obed.

K bodu 9.
Schválené návrhy na uznesenie:
Konferencia schválila program a členov jednotlivých pracovných komisií.
Konferencia schválila správu o hospodárení za rok 2017.
Konferencia schválila rokovací a volebný poriadok.
Konferencia schválila nových členov VV SNA a KK SNA.
Konferencia schválila zmeny v Hospodárskej smernici (navýtenie fnančných prostriedkov pre
technické zabezpečenie celottátnych podujata.
Konferencia schválila ttruktúcru dlhodobých a jednorazových súcťaží SNA.
Konferencia schválila zmeny v Hracom poriadku SNA.
Konferencia schválila medzinárodné pravidlá nohejbalu.
Konferencia schválila rietiť spor s p. Nadányim právnou cestou.

Zapísal : M. Mihok

Overovatelia zápisnice : J. Hrubej
Ľ. Kováč

