
Slovenská nohejbalová asociácia, Junácka 6,  832 80 Bratslava

Z  á p i s   č. 5
zo zasadnuta VV SNA a KK SNA v Zalužiciach dňa 19.12.2017

Prítomní za VV SNA : G. Viňanský, M. Mihok,  J. Kristeľ, Š. Dunaj,  J. Kilík,  M. Danko

Neprítomní za VV SNA : M. Černota, M. Klisenbauerová,  J. Siladi, B. Belko

Prítomní za KK SNA : J. Hrubej

Neprítomní za KK SNA : L. Gabák, M. Židziková

Hosta : T. Čeklej, M. Sorokhan

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu

2. Kontrola úloh – zápis z minulého VV SNA v Sliači

3. Informačný systém športu ( Ing. T. Čeklej ) 

4. Dlhodobé a jednorazové súťaže SR – 2017 (konečné výsledky ) 

5. MS žien a juniorov – Nymburk ( vyhodnotenie )

6. Dlhodobé a jednorazové súťaže pre rok 2018

7. Rôzne (Spravodaj, rozhodcovia, KŠZ, sekretariát, web stránka, ekonomika, členské pre rok 2018, 
termín a miesto riadnej konferencie)

8. Uznesenie, záver

K bodu 1.

Prezident SNA dal hlasovať, aby sa zasadnute riadilo predloženým programom

Priebeh hlasovania:        ZA: 6     PROTI: 0     ZDRŽAL SA: 0

Za zapisovateľa bol navrhnutý M. Mihok

Priebeh hlasovania:       ZA: 6     PROTI: 0     ZDRŽAL SA: 0

Za overovateľov zápisnice boli navrhnut J. Kilík, M. Danko

Priebeh hlasovania:       ZA: 6     Prot: 0     ZDRŽAL sa: 0



K bodu 2.

VV predlžuje termín návrhu na zmeny hracieho poriadku do 15.1.2018

Zodpovedný: J. Kilík       Návrhy rozposlať na pripomienkovanie členom VV SNA.

VV predlžuje termín neofciálneho vyhodnotenia ankety „Nohejbalista roka 2017“ podľa novo 
pripravených kritérií do 15.1.2018         Zodpovední : J. Siládi, B. Belko

VV zobral na vedomie informáciu prezidenta SNA o jeho účast na pracovnom zasadnut na MŠVVaŠ 
ohľadne fnancovania športu.

VV zobral na vedomie informáciu prezidenta SNA o písomnej odpovedi Mgr. Nadányimu na jeho list.

K bodu 3.

VV zobral na vedomie informáciu Ing. Tomáša Čekleja o jeho účast na školení  11.12. o informačnom
systéme športu podľa zákona č. 440/2015 Z.z., ktorý bude platný od 1.1.2018.

VV rozhodol, že kluby, ktoré sú registrované (evidované) v SNA, budú musieť vypracovať podrobné 
zoznamy svojich členov. Na základe týchto zoznamov sa vypracuje jednotný zoznam klubov a členov, 
ktorý bude poskytnutý do informačného systému športu. Viac na:  www.sport.gov.sk

K bodu 4.

VV skonštatoval, že dlhodobé súťaže v kategórii mužov a žiakov pre rok 2017 sa uskutočnili bez 
väčších problémov. Finálovú časť usporiadali NK Zalužice (SNL mužov) a NK Revúca (SNL žiakov).

VV skonštatoval, že je potrebná práca s mládežou vo viacerých kluboch. Len takto sa dá dosiahnuť aj 
väčší počet družstev mládeže v dlhodobej súťaži.

K bodu 5.

VV zobral na vedomie informáciu reprezentačného trénera žien M. Danka o účast na MS žien 
v Nymburku.

- Príprava prebehla podľa harmonogramu
- Sklamanie z výkonu niektorých hráčok počas MS
- Spokojnosť s výkonom B. Lehutovej – singel

Reprezentačný tréner skonštatoval, že v ženskom nohejbale je veľmi nízky počet hráčok, takže aj 
výber sa robil len z toho, čo bolo k dispozícii.

VV zobral na vedomie informáciu reprezentačného trénera juniorov M. Mihoka o účast juniorov na 
MS v Nymburku.

- Príprava prebehla podľa pripraveného harmonogramu
- Skonštatoval, že v juniorskej reprezentácii je momentálne k dispozícii 10 hráčov
- Očakával lepšie výkony od hráčov B. Belka a B. Zubáka
- Sklamaním bola neúčasť vo fnále trojíc a vystúpenie B. Zubáka v zápase o bronz v singloch 



K bodu 6.

VV navrhuje pre rok 2018 rozšíriť počty mužstev v dlhodobých súťažiach.

VV zobral na vedomie predbežný športový kalendár pre rok 2018, ktorý SNA poskytol tlačovým 
agentúram.

VV zobral na vedomie ponuku M. Kováča z klubu NK Martn o usporiadanie Slovenského pohára 
mužov a súhlasil s usporiadateľstvom. Na výber sú dva termíny : 17.2. alebo 24.2.2018.

VV vyzýva kluby, ktoré majú záujem o usporiadanie ďalších jednorazových podujat pre rok 2018, aby
sa nahlásili prezidentovi SNA.         Termín : 15.1.2018

VV žiada kluby, ktoré majú záujem štartovať v dlhodobých súťažiach v jednotlivých kategóriach, aby 
sa nahlásili prezidentovi SNA (I.SNL, Interliga).         Termín : 15.1.2018 

VV zobral na vedomie informáciu o konaní medzinárodného nohejbalového kempu v Nymburku 
v dňoch 28.2.2018 – 4.3.2018. Cena pre jednu osobu je 380.-EUR. Záujemcovia si podrobnejšie 
informácie môžu nájsť na webovej stránke ČNS a UNIF.

K bodu 7.

VV zobral na vedomie informáciu od p. Stanislava Šúňa ml. o prípadnom poskytnut internetovej 
domény www.nohejbal.sk. Kvituje túto ponuku, ale konštatuje, že po viac ako desaťročnom používaní
domény www.nohejbal-sk.sk si nohejbalová verejnosť už osvojila túto doménu a preto nevidí dôvod 
na jej zmenu. Okrem toho, by táto zmena bola spojená aj so značným množstvom práce, na ktorú 
nemá SNA dostatočný počet „dobrovoľníkov“.

VV vyzýva kluby, aby do 15.1.2018 uhradili členské príspevky (pozor!  zmeny vo výške príspevkov 
platné od 1.1.2018 boli schválené na konferencii SNA v Revúcej 4.2.2017).

Sprievodný list s číslom účtu rozpošle e-mailom prezident SNA.

VV rozhodol, že konferencia SNA sa uskutoční v Tornali dňa 27.1.2018

Miesto konania: Reedukačné centrum Tornaľa, Mierová 137 (oprot Tescu).

Pozvánky rozpošle prezident SNA. Čas konania bude upresnený v pozvánke.

VV zobral na vedomie písomnú informáciu od prezidenta Futnet Romania p. Sorin Bogdana ohľadne 
navrhovanej novej súťaže „Futnet World Cup“ . VV víta aktvitu rum. asociácie a súhlasí s účasťou SR 
v takejto súťaži. S pomocou Z. Viňanskej chce upresniť ešte viaceré detaily. 

VV zobral na vedomie písomnú informáciu o dohode o šport. spolupráci medzi Irackou nohejbalovou
asociáciou (IFA) a SNA, ktorá bola podpísaná v Nymburku.

VV zobral na vedomie informáciu o dodaní podkladov (výsledkov) za SNA do pripravovanej Kroniky 
športu 2013 – 2017, ktorá vyjde začiatkom roka 2018 prostredníctvom Národného športov. centra.

VV zobral na vedomie informáciu o účast dvoch trojíc SNA v Trnave na 22.roč. nohejbal. turnaja.

K bodu 8.

http://www.nohejbal.sk/
http://www.nohejbal-sk.sk/


VV zobral na vedomie informáciu, že hráč DPMK Košice Matej Varga, ktorý je na hosťovaní v NK´99 
Trebišov, sa zúčastnil za Slovenskú úniu nohejbalu MS, ktoré organizovala FIFTA. VV SNA navrhuje 
pozastaviť jeho členstvo v SNA na jeden rok. Tento návrh bude prejednaný na konferencii SNA.

VV pripravuje zmenu loga SNA. Vyzýva kluby a jednotlivcov, aby podali návrhy na zmenu loga SNA. 
Nové logo bude prejednané a schválené na konferencii SNA.

VV zobral na vedomie informáciu o zmene vo vedení klubu NK´99 Trebišov. Novým prezidentom 
klubu sa stal Ján Kristeľ ml.

Prezident SNA G. Viňanský poďakoval v závere schôdze prítomným za prácu vo VV a KK SNA v roku 
2017 a zaželal všetko dobré aj v novom roku.

Zapísal:  M. Mihok                                                                              Overili:  J. Kilík

                                                                                                                              M. Danko


