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Zápisnica
z KONFERENCIE
Slovenskej nohejbalovej asociácie
konanej dňa 12.6.2021 v Diakovej
Čas začiatku:

09:00 hod.

Čas ukončenia:

17:30 hod.

Predsedajúci:

prezident SNA - Ing. Miroslav Kováč

Prítomní za VV:

J. Dusko, Š. Dunaj, K. Serdel, J. Brutovský, M. Klisenbauerová, J.Kostúrik celkom 7 členov

Neprítomní za VV SNA:

J. Panica / karanténa COVID, P. Kováč / zdravotná prekážka - celkom 2 členovia

Prítomní za KK SNA:

J. Hrubej - celkom 1 člen

Neprítomní za KK SNA:

M. Šavrnoch, P. Kočiš / obaja prekážka v práci - celkom 2 členovia

Počet členov potrebných pre uznášaniaschopnosť Konferencie je 50% z počtu 21 osôb stanovených kľúčom
delegátov podľa stanov SNA tzn. 11 delegátov.
Uznášaniaschopnosť: prítomných na konferencii je: 16 delegátov
Hostia:

0

Za zapisovateľa bola zvolená :

I. Dubjaková

Za overovateľov zápisnice boli zvolení:

K. Serdel, J. Kostúrik

Podklady k jednotlivým bodom rokovania boli zaslané elektronicky a zverejnené na web stránke.

A. Navrhovaný program zasadnutia:
1.

Otvorenie,

2.

Voľby orgánov konferencie (mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice,
zapisovateľa a skrutátora),

3.

Schválenie PROGRAMU konferencie,

4.

Výročná správa o činnosti za uplynulé obdobie od konferencie v roku 2020 a jej schválenie,

5.

Správa o hospodárení za rok 2020 a schválenie účtovnej uzávierky,

6.

Návrh zmien STANOV SNA a ich schválenie,

7.

Predloženie správ o činnosti - hospodárskej komisie, kontrolnej komisie, športovo-technickej komisie,
komisie reprezentácie, komisie pre regionálne súťaže, komisie pre marketing a propagáciu a ich vzatie
na vedomie,
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8.

Návrh Plánu činnosti SNA na rok 2021 a štruktúry dlhodobých a jednorazových súťaží vrátane
športového kalendára a ich schválenie,

9.

Návrh rozpočtu SNA na rok 2021 a dotačný systém podpory v zmysle hospodárskej smernice a jeho
schválenie,

10.

Diskusia k bodom:
*návrh zmeny štruktúry a oblasti pôsobnosti komisií,
*nový registračný systém,
*otázky ďalšej činnosti SNA v informačnom systéme športu,
*informácia o Smernici pre reprezentáciu, vedenie zoznamov talentovaných športovcov
a reprezentantov,
*informácia o Smernici pre vykonávanie kontrolnej činnosti,
*informácia o Smernici pre prípravu a vzdelávanie športových odborníkov v podmienkach SNA,
* iné

11.

Voľby do orgánov SNA - členov VV SNA, KK SNA, predsedov komisií a ich schválenie,

12.

Uznesenie, jeho návrh a schválenie,

13.

Záver

B. Priebeh konferencie, záznam o hlasovaní, vyjadrenia k bodom programu:

K bodu 1.
Prezident SNA Ing. Miroslav Kováč privítal prítomných a skonštatoval, že zasadnutie Konferencie bude
v prípade schválenia prebiehať podľa programu zverejneného na web-stránke SNA. Oboznámil prítomných aj
s návrhom na doplnenie bodu programu o voľbu nového člena SNA, o ktorý požiadal ústne pred začiatkom
konania konferencie osobne p. Matia.
Bolo vykonané vyúčtovanie cestovných výdavkov prítomným podľa miesta bydliska.

K bodu 2.
Voľba členov mandátovej komisie:
Do mandátovej komisie boli navrhnutí:

M. Kováč ml., I. Dubjaková, J. Kostúrik

Do mandátovej komisie boli zvolení:

M. Kováč ml., I. Dubjaková, J. Kostúrik



priebeh hlasovania:

ZA: 15

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

Voľba členov volebnej komisie:
Do volebnej komisie boli navrhnutí:

J. Dusko, K. Serdel, M. Hanzlík

Do volebnej komisie boli zvolení:

J. Dusko, K. Serdel, M. Hanzlík



priebeh hlasovania:

ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0
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Voľba členov návrhovej komisie:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí:

Š. Dunaj, M. Černota, J. Brutovský

Do návrhovej komisie boli zvolení:

Š. Dunaj, M. Černota, J. Brutovský



priebeh hlasovania:

ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2

Voľba overovateľov zápisnice:
Za overovateľov boli navrhnutí:

K. Serdel, J. Kostúrik

Za overovateľov boli zvolení:

K. Serdel, J. Kostúrik



priebeh hlasovania:

ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Voľba zapisovateľa:
Za zapisovateľa bola navrhnutá:

I. Dubjaková

Za zapisovateľa bola zvolená:

I. Dubjaková



priebeh hlasovania:

ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Voľba skrutátora:
Za skrutátora bol navrhnutý:

J. Stanek

Za skrutátora bol zvolený:

J. Stanek



priebeh hlasovania:

ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Predsedajúci predniesol návrh rokovacieho a volebného poriadku, a vyzval prítomných k prípadnému
pripomienkovaniu.
Schválenie rokovacieho poriadku:


priebeh hlasovania:

ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Rokovací poriadok bol schválený.
Schválenie volebného poriadku:


priebeh hlasovania:

Volebný poriadok bol schválený.

K bodu 3.
Predsedajúci predniesol prítomným informáciu o záujme p. Matiu, ktorý sa ráno dostavil pred dvere
konferencie a ústne požiadal o účasť na konferencií a prijatie za člena - na základe prihlášky z roku 2009 a tým
aj zaradenie tejto žiadosti do programu konania konferencie.
Diskusia:
Dusko

- nedoporučuje zaradiť tento bod do programu, pretože potom je možné zo strany p. Matiu

žiadať spätné preplatenie odmien za úspechy reprezentantov v medzinárodnej asociácii FIFTA od roku 2009
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Viňanský

- nedoporučuje, riešil túto jeho žiadosť niekoľkokrát a nikdy nebola schválená, nakoľko

nespĺňala podmienky pre prijatie do SNA
Kováč

- nedoporučuje, nepredložil AG test na Covid, ani PCR test, nepreukázal sa ani potvrdením

o prekonaní ochorenia Covid alebo očkovaním proti ochoreniu Covid. Žiadosť navyše nespĺňa podmienky
platných stanov SNA, na čo bol aj písomne upozornený a VV SNA na zasadnutí 28.05.2021 neodsúhlasil
zaradenie tohto bodu do programu konferencie SNA, čo mu bolo taktiež oznámené emailovou správou


priebeh hlasovania:

ZA: 0

PROTI: 15

ZDRŽAL SA: 1

Konferencia rozhodla že žiadosť p. Matiu nezaradí do programu konferencie SNA.
Prezident SNA dal hlasovať, aby sa zasadnutie riadilo predloženým Programom konferencie a podľa
schváleného Rokovacieho poriadku a volebného poriadku.


priebeh hlasovania:

ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Konferencia prijala a rozhodla o Programe konferencie.

K bodu 4.
Prezident SNA predniesol Výročnú správu o činnosti.


priebeh diskusie:

bez pripomienok



priebeh hlasovania:

ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Konferencia schválila výročnú správu o činnosti.

K bodu 5.
Predseda Hospodárskej komisie J. Kostúrik predniesol správu o hospodárení za rok 2020 a výsledky účtovnej
uzávierky.


priebeh diskusie:

bez pripomienok



priebeh hlasovania:

ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Konferencia schválila Správu o hospodárení a účtovnú uzávierku.

K bodu 6.
Š. Dunaj predniesol návrh zmien STANOV SNA a zdôvodnil potrebu navrhovaných zmien.


priebeh diskusie:

Kováč

- ujasnil základné rámce činnosti v Stanovách,

Viňanský

- otázka, či môže individuálny člen SNA pokiaľ nie je členom žiadneho klubu nastupovať

v stretnutiach súťaží organizovaných SNA?
Dunaj

- nemôže, musí byť členom klubu, pokiaľ osobitný predpis neurčuje inak (napríklad turnaje

OPEN)
Kostúrik

- otázka, či môže individuálny člen SNA byť funkcionárom, trénerom, ...
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Kováč

- individuálny člen SNA nemusí byť členom klubu aby bol funkcionárom

Viňanský

- čo najmenej špecifikácii riešiť v stanovách, dielčie upresnenia boli kedysi riešené

v registračnom a hracom poriadku SNA
Brutovský

- otázka, v októbri odohrá hráč MS organizované FIFTA a v novembri nastúpi na MS

organizované UNIF, môžu funkcionári z UNIF zakázať danému hráčovi štartovať na MS?
Dunaj

- pokiaľ splní všetky podmienky členstva v SNA, tak môže byť delegovaný na MS, výbor

nedokáže ovplyvniť prípadné rozhodnutie funkcionárov UNIF o znemožnení účasti predmetného hráča na MS
Mihok

- prijatie za člena do klubu SNA je v stanovách a musí to odsúhlasiť VV SNA

Viňanská

- v navrhovaných stanovách bod 3.5, zrušiť definovanie hráča ako „osoby ktorá sa zúčastňuje

súťaží organizovaných SNA“. Návrh bol prekonzultovaný a akceptovaný. Pravidlá pre individuálnych členov SNA
s klubovou príslušnosťou a bez nej, budú popísané v registračnom poriadku


priebeh hlasovania:

ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Konferencia schválila nové znenie STANOV SNA.

K bodu 7.
Predsedovia komisií predniesli Správy o činnosti komisií v roku 2021 takto:
-

za Kontrolnú komisiu

/ J. Hrubej

-

za Hospodársku komisiu

/ J. Kostúrik

-

za Komisiu reprezentácie

/ Š. Dunaj (zástup)

-

za Športovo-technickú komisiu

/ M. Kováč (zástup)

-

za Komisiu pre propagáciu a marketing / J. Brutovský

-

za Komisiu pre regionálne súťaže



priebeh hlasovania:

ZA: 16

/ K. Serdel
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Konferencia vzala na vedomie správy jednotlivých komisií.

K bodu 8.
Predsedajúci predniesol návrh Plánu činnosti na rok 2021, štruktúru dlhodobých a jednorazových súťaží a
športového kalendára.


priebeh diskusie:
-

na základe diskusie konferencia poveruje komisiu mládeže (Kilík, Varga, Pomykal), preverením
záujmu a prípravou prípadného kempu pre žiakov (august 2021, prípadne leto 2022),

-

poveruje členov VV oslovením klubov a vyjasnením organizátorov podujatí schválených
v kalendárnom pláne súťaží,

-

poveruje komisiu reprezentácie konzultovať termíny konania MS-R mužov (vo všetkých
disciplínach) s hlavným trénerom reprezentácie mužov,
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zmena dotácie turnaja podporovaného SNA z Malachov na turnaj na chate Šváb

Priebeh hlasovania:

ZA: 15

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

Konferencia rozhodla o schválení Plánu činnosti na rok 2021, štruktúre dlhodobých a jednorazových súťaží a
športového kalendára.

K bodu 9.
J. Kostúrik predniesol Návrh rozpočtu SNA na rok 2021. Miroslav Kováč predniesol návrh dotačného systému
podpory na rok 2021 ako súčasť Hospodárskej smernice.


priebeh diskusie:
-



boli objasnené dotačné zásady hlavne pre trénerov mládeže a žiakov

priebeh hlasovania:

ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Konferencia rozhodla o schválení Rozpočtu SNA na rok 2021 a dotačnom systéme v roku 2021.

K bodu 10.
V diskusii vystúpili M. Kováč a Š. Dunaj s príspevkami o príprave, obsahu a dôvodoch pripravovaných
dokumentov podľa schváleného programu.
Diskusia:
Mihok

- ujasnenie spôsobu platby ročných členských príspevkov za klub, podľa nového registračného

poriadku
Kováč ml.


- vysvetlenie, prečo sa tak deje (z dôvodu požiadaviek ISŠ)

Priebeh hlasovania:

ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Konferencia berie na vedomie diskusné príspevky diskutujúcich.

K bodu 11.
Voľby do volených orgánov SNA:
Predseda volebnej komisie, predniesol návrh na spôsob vykonania voľby /tajne alebo verejne/
Hlasovanie o tajných voľbách:


priebeh hlasovania:

ZA: 0

PROTI: 16

ZDRŽAL SA: 0

ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Hlasovanie o verejných voľbách:


priebeh hlasovania:

Konferencia rozhodla o uskutočnení voľby verejne.
Dunaj navrhol odvolať z KK SNA pre nečinnosť P. Kočiša.


priebeh hlasovania:

ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

P. Kočiš bol odvolaný konferenciou za jeho nečinnosť z funkcie člena KK SNA.
Predseda volebnej komisie zoznámil konferenciu s kandidátmi na členov VV a KK SNA.
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Za člena VV SNA bol navrhnutý:


priebeh hlasovania:

Za člena VV SNA bola navrhnutá:


priebeh hlasovania:

Za člena VV SNA bol navrhnutý:


priebeh hlasovania:

Za člena KK SNA bol navrhnutý:


priebeh hlasovania:

Za člena KK SNA bola navrhnutá:


priebeh hlasovania:

Za predsedu KK SNA bol navrhnutý:


priebeh hlasovania:

Štefan Dunaj
ZA: 15

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

Martina Klisenbauerová
ZA: 15

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

Zoltán Varga
ZA: 15
Jozef Hrubej
ZA: 15

Gabriela Viňanská
ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

Jozef Hrubej
ZA: 15

Konferencia zvolila nových členov orgánov SNA a J. Hrubeja tiež ako predsedu Kontrolnej komisie SNA.

K bodu 12.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia KONFERENCIE SNA takto:
KONFERENCIA SNA:
-

schválila zloženie mandátovej, volebnej a návrhovej komisie,

-

schválila volebný a rokovací poriadok konferencie,

-

neschválila zaradenie bodu o problematike členstva KZO a ŠK Miláno Košice do programu
konferencie,

-

schválila výročnú správu o činnosti,

-

schválila Správu o hospodárení a účtovnú uzávierku,

-

schválila nové znenie STANOV SNA s úpravou bodu 3.5 (odstránenie znenia „osoba, ktorá sa
zúčastňuje súťaží organizovaných SNA“ z predmetného bodu stanov),

-

vzala na vedomie správy o činnosti jednotlivých komisií,

-

poverila komisiu mládeže (Kilík, Varga, Pomykal), preverením záujmu a prípravou prípadného
kempu pre žiakov (august 2021, prípadne leto 2022),

-

poverila členov VV oslovením klubov a vyjasnením organizátorov podujatí schválených
v kalendárnom pláne súťaží,

-

poverila komisiu reprezentácie konzultovať termíny konania MS-R mužov (vo všetkých disciplínach)
s hlavným trénerom reprezentácie mužov,

-

schválila Plán činnosti na rok 2021, vrátane štruktúry súťaží a športového kalendára,

-

schválila rozpočet SNA na rok 2021 a dotačný systém na rok 2021,
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-

vzala na vedomie všetky informácie prezentované v diskusii,

-

odvolala P. Kočiša z funkcie člena KK SNA,

-

zvolila Š. Dunaja, M. Klisenbauerovú a Z. Vargu do funkcie člena VV SNA,

-

zvolila J. Hrubeja do funkcie člena a predsedu KK SNA,

-

zvolila G. Viňanskú do funkcie člena KK SNA.



priebeh diskusie:

bez pripomienok



priebeh hlasovania:

ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Konferencia rozhodla o prijatí uznesenia konferencie.

K bodu 13.
Prezident SNA Ing. Miroslav Kováč sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalší termín a miesto
budúcej Konferencie bude vzhľadom ku COVID opatreniam a na základe predpisov STANOV SNA včas
spresnené.
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C.Zoznam príloh a overenie zápisu:
Prílohy:
* prezenčná listina
*písomné splnomocnenia delegátov konferencie
*zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu
* Návrh zmien Stanov SNA
*Plán činnosti SNA na rok 2021 a Kalendárny plán súťaží
*Rozpočet SNA na rok 2021

Predsedajúci konferencie:

prezident SNA Ing. Miroslav Kováč

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

Zapisovateľ:

p. Ilona Dubjaková

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

Zápisnicu overili:

Karol Serdel

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

Jozef Kostúrik

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

V Diakovej, dňa 12.6.2021

