Zápisnica
zo zasadnutia konferencie SNA
konanej 02. februára 2017 v Revúcej
Názov športovej organizácie : Slovenská nohejbalová asociácia
Názov zasadajúceho orgánu : Konferencia SNA
Miesto konania zasadnutia : Revúca, ul. Ormisova
Deň konania zasadnutia : 04.02.2017
Čas začiatku : 10:00 hod

Čas ukončenia : 15:00 hod

Predsedajúci : Marián Mihok

Zapisovateľ : Marián Mihok

Členovia konferencie prítomní na zasadnutí : 16 (viď: príloha č.1 – prezenčná listina)
Členovia konferencie neprítomní na zasadnutí : 11 (viď: príloha č. 2 – počty delegátov)
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť konferencie : 1/2 z celkového počtu 16
klubov SNA.
Uznášaniaschopnosť : prítomných na konferencii 9 delegátov z klubov z celkového počtu 16.
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 : 16

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Podklady k jednotlivým bodom rokovania : Boli zaslané elektronicky k bodom č. 1,5

K bodu 1.
Navrhovaný program konferencie:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania a rokovacieho poriadku
2. Voľba mandátovej, volebnej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti za uplynulé obdobie od konferencie v r. 2016
4. Správa mandátovej komisie
5. Schválenie volebného poriadku (správa volebnej komisie - v prípade nutnosti volieb)
6. Správa o hospodárení
7. Diskusia - štruktúra súťaží, ďalšia činnosť SNA
8. Prestávka, obed
9. Návrh na uznesenie (správa návrhovej komisie )
10. Záver

Predsedajúci dal hlasovať o rokovacom poriadku.
Výsledok hlasovania : ZA : 16

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

K bodu 2.
Voľby do jednotlivých komisií
Mandátová komisia : predseda : M. Klisenbauerová Členovia : Š. Dunaj, J. Kristeľ
Hlasovanie o zložení tejto komisie : ZA : 16

PROTI : 0

Volebná komisia : predseda : M. Židziková

Členovia : L. Gabák , J. Siládi

Hlasovanie o zložení tejto komisie : ZA : 16

PROTI : 0

Návrhová komisia : predseda : M. Mihok

ZDRŽAL SA : 0

ZDRŽAL SA : 0

Členovia : M. Danko, J. Kilík

Hlasovanie o zložení tejto komisie : ZA : 16

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Overovatelia zápisnice : J. Hrubej, M. Hepka
Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice : ZA : 16

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

K bodu 3.
Prezident SNA Gabriel Viňanský predniesol správu o činnosti SNA za uplynulé obdobie (od
mimoriadnej konferencie v Košiciach konanej 23.4.2016). Konferencia zobrala túto správu na
vedomie.
Reprezentačný tréner M. Mihok predniesol správu o príprave a účasti reprezentácie na MS
v Brne v novembri roku 2016.

K bodu 4.
Predsedníčka mandátovej komisie predniesla správu o počte delegátov.
Prítomných delegátov : 16 z celkového počtu 32, čo predstavuje 50 % účasť.
Počet prítomných klubov : 9 z celkového počtu 16, čo predstavuje 56,3 % účasť.
Vyhlásila, že konferencia je uznášaniaschopná.

K bodu 5.
Predsedníčka volebnej komisie prečítala volebný poriadok. Predsedajúci požiadal prítomných
delegátov o návrhy k volebnému poriadku.
M. Danko dal návrh, aby hlasovanie bolo verejné. Predsedajúci dal hlasovať o tomto návrhu.
Výsledok hlasovania : ZA : 16

PROTI : 0 ZDRŽAL SA : 0

Neboli už žiadne návrhy o zmenách volebného poriadku. Predsedajúci dal hlasovať
o volebnom poriadku.
Výsledok hlasovania : ZA : 16

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

K bodu 6.
Prezident SNA predniesol správu o hospodárení. Konferencia schválila túto správu. Všetky
údaje o hospodárení sú aj na internetovej stránke SNA.

K bodu 7.
Konferencia zobrala na vedomie informáciu o tom, že znak SNA bol zaregistrovaný na Úrade
priemyselného vlastníctva p. Milanom Nadánim, ako jeho ochranná známka. Konferencia
jednoznačne odsudzuje tento počin p. Nadániho, nakoľko v čase vzniku znaku SNA (začiatok
roka 2003) bol p. Nadáni v riadnom zamestnaneckom pomere s SNA na plný úväzok.
Konferencia schvaľuje zvýšenie poplatkov v cenníku SNA od 1.1.2018 nasledovne:
Ročný členský (registračný) poplatok na 5 EUR (doteraz 2 EUR)
Nový členský (registračný) preukaz na 5 EUR (doteraz 2 EUR)
Rozhodcovský preukaz – nová licencia na 5 EUR (doteraz 3,50 EUR)
Trénersky preukaz – nová licencia na 5 EUR (doteraz 3,50 EUR)
Potvrdenie platnosti licencie na príslušný rok na 5 EUR (doteraz 2 EUR)
Vystavenie duplikátu na 8 EUR (doteraz 5 EUR)
Vstupný, jednorázový poplatok nového klubu na 30 EUR (doteraz 18 EUR)
Ostatné poplatky (zrušenie registrácie, obnovenie registrácie, odvolacie poplatky a pod.)
zostávajú v nezmenenej výške.
Predsedajúci dal hlasovať o tomto návrhu
Výsledok hlasovania : ZA : 16

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Konferencia prijala uznesenie, aby každý klub, ktorý má záujem štartovať v dlhodobej súťaži,
zaslal vyplnenú prihlášku do súťaže a to na sekretariát SNA (aj emailom prezidentovi SNA) do
20.2. Zároveň aj potvrdenie o zaplatení štartovného, ktoré sa nemenilo a je vo výške – muži:
50 EUR, juniori a žiaci: po 20 EUR.
Konferencia zobrala na vedomie vzdanie sa členstva vo VV SNA Petra Dzuroveja.
Predsedajúci dal návrh, aby za nového člena VV SNA bol zvolený Štefan Dunaj z NK Belá n/C.
Výsledok hlasovania : ZA : 15

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 1

Konferencia zobrala na vedomie vzdanie sa členstva vo VV SNA Ladislava Stramu.
V diskusii vystúpil B. Belko, ktorý dal návrh, aby sa VV SNA rozšíril z 8 na 9 členov.
Predsedajúci dal hlasovať o tomto návrhu.
Výsledok hlasovania : ZA : 10

PROTI : 2

Predsedajúci konštatoval, že návrh bol prijatý.

ZDRŽAL SA : 3

B. Belko navrhol, aby za nových členov VV SNA boli zvolení Jakub Siládi a Branislav Belko.
Presedajúci dal hlasovať jednotlivo o navrhnutých kandidátov. (Pred týmto aktom odišiel
z konferencie L. Váradi z NK Revúca).
Hlasovalo sa o členstve Jakuba Siládiho vo VV SNA.
Výsledok hlasovania : ZA : 14

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 1

Hlasovalo sa o členstve Branislava Belka vo VV SNA.
Výsledok hlasovania: ZA : 14

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 1

Prezident SNA po tomto hlasovaní poďakoval doterajším členom VV SNA P. Dzurovejovi a L.
Stramovi za vykonanú prácu vo VV SNA a zároveň blahoželal novozvoleným členom.
Konferencia zobrala na vedomie, že Slovenský pohár mužov sa uskutoční v Trebišove dňa
26.2.2017, Slovenský pohár juniorov sa uskutoční v Zalužiciach dňa 4.3.2017 a Slovenský
pohár žiakov sa uskutoční v Revúcej (predbežný termín 11.3.2017).
V diskusii ďalej vystúpili J. Kilík, M. Danko a G. Viňanský, ktorí poukazovali na nedostatočnú
prácu s mládežou.
M. Danko predniesol otázku, že či bude hradený prenájom telocvične pri organizovaní Slov.
pohára. G. Viňanský ho uistil, že aj napriek neposkytnutým financiám zo strany MŠVVaŠ SR
bude organizátorovi preplatený prenájom telocvične podľa platnej hospodárskej smernice.

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

K bodu 9.
Návrh na uznesenie:
Konferencia schvaľuje správu o hospodárení SNA od mimoriadnej konferencie.
Konferencia schvaľuje zvýšenie poplatkov v cenníku SNA, ktoré bude platiť od 1.1.2018.
Konferencia schválila za nových členov VV SNA : Jakuba Siládiho a Branislava Belka.
Konferencia jednoznačne odmietla konanie M. Nadániho ohľadne znaku SNA a jej názor je, že to
nebolo podané v dobrej viere.

K bodu 10.
Prezident SNA poďakoval prítomným za účasť na konferencii.

Zapísal: M. Mihok (ŠK Humenné)

Overovatelia zápisnice: J. Hrubej (NK Tornaľa)
M. Hepka (NK´99 Trebišov)

