Slovenská nohejbalová asociácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Z á p i s č. 2
zo zasadnutia VV SNA a KK SNA v Revúcej dňa 24.06.2016
Prítomní za VV SNA: G. Viňanský, M. Mihok, M. Danko, P. Dzurovej, J. Kristeľ, J.
Kilík, M. Černota
Neprítomní: M. Klisenbauerová, L. Strama
Prítomní za KK SNA: 0
Neprítomní: L. Gabák, M. Židziková, J. Hrubej

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Kontrola zápisu č.1 a uznesení zo dňa 13.5.2016
3. Reprezentačné výbery a realizačné tímy pre rok 2016, účasť na MS v Brne
4. Jednorázové a dlhodobé súťaže SNA
5. Informácie z prac. stretnutia sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež
6. Rôzne (žiadosť ÚTM Trebišov a KAC Košice, ekonomika, web stránka,
členské a súťažné poplatky, komisie – ďalšie úlohy, letné turnaje, atď.)
7. Uznesenie, záver

K bodu 1.
Prezident SNA privítal prítomných a skonštatoval, že VV SNA je uznášaniaschopný. Za zapisovateľa bol navrhnutý M. Mihok.
Hlasovanie:

Za : 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí J. Kilík a M. Černota
Hlasovanie:

Za : 7

Proti: 0

Zdržal sa : 0

K bodu 2.
VV stanovuje termín aktualizácie základných dokumentov SNA (hosp. smernica,
vzdelávanie trénerov, hrací poriadok) na najbližšie zasadnutie VV SNA.
VV rozhodol, že členovia, ktorí sú zodpovední za ich prípravu, musia návrhy na
zmenu jednotlivých dokumentov rozposlať členom VV SNA a KK SNA minimálne
10 dní pred zasadnutím.
VV predlžuje termín prípravy jednotného formuláru úradnej správy.
Termín: 9.7.2016
Zodpovední: J. Kristeľ, M. Černota
VV rozhodol, že výber juniorov sa zúčastní dvoch letných turnajov a to v
Trebišove a v Revúcej. Jednotlivé kluby majú nahlásiť mená hráčov M.
Černotovi, ktorý je zodpovedný za výber juniorov na tieto turnaje.
Termín: 2.7.2016
Zodpovední: M. Černota, J. Kilík, M. Danko
VV poveril vedením mužskej reprezentácie pre rok 2016 ako hlavného trénera
M. Mihoka. Za asistentov boli schválení J. Kilík a L. Gabák.
VV poveril vedenie reprezentácie vypracovaním harmonogramu prípravy pre
MS v Brne.
Zodpovední: vedenie reprezentácie
Termín: 31.7.2016

K bodu 4.
VV poveril vedením SNL mužov – sk. východ G. Viňanského.
VV zobral na vedomie, že klub NK Revúca usporiada Interligový turnaj podľa
rozpisu súťaže a to 20.8.2016.
VV zobral na vedomie informáciu vedúcich o priebehu dlhodobých súťaží.
VV zobral na vedomie organizáciu M-SR žiakov (uspor. KAC Košice).
VV opäť vyzýva kluby, ktoré majú záujem usporiadať jednorázové M-SR, aby sa
prihlásili do 31.7.2016. Všetky tieto podujatia sa budú hrať na dva dopady.
Termíny sú dané v šport. kalendári.

VV vyjadruje nespokojnosť s účasťou slovenských mužstiev na podujatiach
Interligy (KAC Košice – neúčasť na jednom turnaji, NK Revúca neúčasť na dvoch
turnajoch).

K bodu 5.
VV zobral na vedomie informáciu prezidenta SNA o jeho účasti na pracovnom
stretnutí sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež, ktoré sa uskutočnilo v
Bratislave dňa 15.6.2016.

K bodu 6.
VV schválil žiadosť o dotáciu pre kluby KAC Jednota Košice a ÚTM Trebišov za
účasť na žiackom turnaji v Salonte. Bude vyplatená vo výške 50% požadovanej
sumy.
VV rozhodol o poskytnutí dotácie na účasť mládežníckym družstvám na turnaji
v Dobrej Nive vo výške 100 EUR.
VV zobral na vedomie informáciu prezidenta SNA o výške doteraz zaplatených
poplatkov (členské, štartovné) jednotlivými klubmi SNA.
VV rozhodol, že na MS v Brne sa budú môcť zúčastniť aj členovia VV a KK SNA a
to za účasť na zasadnutiach a aktívnu prácu v SNA.
VV rozhodol, že v mesiaci august sa uskutoční kemp žiakov v rekreačnom
stredisku Byšta. Podrobné informácie budú zverejnené do 15.7.2016.
Maximálny počet z jedného klubu – dvaja žiaci.
Zodpovedný: M. Danko

K bodu 7.
Prezident SNA poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.

Zapísal: M. Mihok

Overili: J. Kilík

M. Černota

