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Zápisnica č.2
zo zasadnutia VV a KK SNA

dňa 24.septebmbra 2022

Miesto konania:  Diaková

Prítomní za VV: M. Kováč, J. Dusko, , J. Kostúrik, , Z. Varga, J.Brutovský, K. Serdel, G.Viňanská

Neprítomní za VV: Š. Dunaj, M. Klisenbauerová, M.Černota,

Prítomný za KK: neprítomný za KK: J. Hrubej, P.Hlavatý, M.Melíšek

Z celkového počtu 10 členov VV SNA bolo prítomných 7 členov, (nadpolovičná väčšina je 5 členov.)

Zasadnutie VV SNA je                              =UZNÁŠANIASCHOPNÉ =

Voľby orgánov zasadnutia VV

(overovateľov zápisnice, zapisovateľa a skrutátora)

*voľba skrutátora zabezpečí sčítanie hlasov a potvrdenie konečného počtu hlasov pri každom hlasovaní..
Skrutátorom môže byť aj zamestnanec SNA/ zo sekretariátu SNA/.
Ako skrutátora VV SNA navrhuje : J. Staneka
Priebeh hlasovania: za..6....  proti........... zdržal sa.....1........

  *voľba overovateľov zápisnice - ich úlohou je potvrdiť pravdivosť a zhodu obsahu zápisnice so skutočným
priebehom zasadnutia VV a rozhodnutiami, ktoré VV na zasadnutí prijal.
Ako overovateľov VV SNA navrhuje        K.Serdel a J.Stanek
Priebeh hlasovania: za...6...  proti........... zdržal sa.....1........

   *voľba zapisovateľa -zabezpečí vykonanie zápisu, zodpovedá za zápis priebehu zasadnutia VV a vyhotovenie
zápisnice. Zapisovateľ je povinný zabezpečiť, aby zápisnica zodpovedala ust. § 21 ods. 2 zák.č. 440/2015 Z.
z. Zákona o športe v platnom znení  VV SNA navrhuje zo sekretariátu SNA/ 

I. Dubjakovú.

Priebeh hlasovania: za....6....  proti........... zdržal sa.....1..........

Program zasadnutia:

1. Úvod, kontrola prítomnosti, schválenie orgánov VV, kontrola uznášaniaschopnosti
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2. Prerokovanie výsledkov a stavu ligovej súťaže              Serdel

3. Prerokovanie prípadných zmien stanov, smerníc, pripravených pre súťaže Dunaj

4. Prerokovanie výsledkov účasti na turnajoch a sústredeniach, Spravodaj č.2/2022 Dunaj,
Dubjaková

5. Operatívne otázky riešenia web. stránky, Brutovský,

6. Aktuálne otázky riešenia činnosti SNA,

a. prerokovanie návrhov na úpravu ligovej súťaže,      Varga

b. návrhov na organizáciu "GRAD PRIX" súťaže,            Brutovský, Serdel

c. prerokovanie návrhov hodnotenia ocenení jednotlivcov a kolektívov,      Brutovský

d. návrhy na ďalšiu činnosť členov VV a komisií         Kováč

e. stav príprav na MS,                     Gabák( Perun, )

f. stav rozpočtových opatrení a výhľad do konca  obdobia          Kováč

g. správa o činnosti Kontrolnej komisie         Hrubej

h. rôzne,- GDPR, kybernetická bezpečnosť, Final four, školenie trénerov a rozhodcov          Kováč, Dusko

 7.Prijatie uznesenia         Kováč, Stanek

 8. Záver         Kováč

K bodu 1:

* Prezident SNA predniesol program zasadnutia a dal hlasovať, aby sa zasadnutie riadilo predloženým
programom.

Priebeh hlasovania:            ZA: 6   PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 1

* Prezident SNA navrhol za zapisovateľa I.Dubjakovú zo sekretariátu SNA

Priebeh hlasovania :           ZA: 6PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 1

* Prezident SNA navrhol za overovateľov zápisnice a  skrutátorov J.Staneka a K.Serdela

Priebeh hlasovania:            ZA: 6   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 1

VV schválil aby sa zasadnutie riadilo navrhnutým programom a volenými osobami.

K bodu 2:
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Prerokovanie výsledkov a stavu ligovej súťaže   (SERDEL-/                        predniesol:   K.Serdel

Diskusia:

Záver: VV berie na vedomie správu o výsledkoch a stave ligovej súťaže

Priebeh hlasovania :           ZA: 5   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 2

K bodu 3:

Prerokovanie prípadných zmien stanov, smerníc, pripravených pre súťaže predniesol:   I.Dubjaková

Diskusia:

Viňanská – prestup Rodmana do francúzskej nohejbalovej asociácie bol nekorektný zo stránky
finančného vysporiadania

Kováč – Dunaj pripraví návrh na stanovenie max. stanovenú výšku finančného vyrovnania ktoré si môže
vypýtať klub, nie odporúčanú – pre všetky kategórie

Záver:- prednesený návrh VV posúva do ďalšieho riešenia a ukladá Dunajovi ŠTK pripraviť nový návrh na
úpravu hracieho poriadku v časti 4.5 – Výchovné do najbližšieho zasadniutia VV.

Priebeh hlasovania :           ZA: 6   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 1

K bodu 4:

Prerokovanie výsledkov účasti na turnajoch a sústredeniach, Spravodaj č.2/2022

predniesol:   I.Dubjaková

Diskusia:

Záver: VV berie na vedomie správu o výsledkoch účasti na turnajoch a sústredeniach

Priebeh hlasovania :           ZA: 6   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 1

5.Operatívne otázky riešenia  web. stránky,

Operatívne otázky riešenia webovej stránky SNA

predniesol:   J.Brutovský

Diskusia:

Brutovský

– od nového ročníka ligy po každom ligovom zápase do zápisu uviesť meno najlepšieho hráča družstva
súpera

- Chýbajú loga od 3 ligových mužstiev, dodať fotky reprezentantiek a žiakov na WEB stránku
- Posielajte mi podklady z všetkých oblastí – finančné, ligové, sústredení....... zverejním na WEB
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Záver: VV berie na vedomie informáciu a problémoch vedenia web. Stránky a konkrétnymi riešeniami sa
bude zaoberať v bode 6d

Priebeh hlasovania :           ZA: 6   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 1

6.Aktuálne otázky riešenia činnosti SNA,

a/ Prerokovanie návrhov na úpravu ligovej súťaže,

predniesol:   Z.Varga

Diskusia:Kováč – poďme do toho, je to motivačné, dajme informáciu klubom, na ďalšom zasadnutí VV
odsúhlasiť podmienky a na konferencii to schváliť

Varga – viac hráčov dostane priestor si zahrať, aj Vrakuňa bola novým systémom nadšená

Serdel – príde na súťaž hrať 5hráčov a podľa nového systému keď sa zraní hráč nepostaví sa druhá trojka

Záver: VV schvaľuje návrh na úpravu ligovej súťaže s tým, ŠTK pripraví návrh úprav hracieho poriadku
a do najbližšieho zasadnutia  VV pripraví návrh súťaže v roku 2023.

Priebeh hlasovania :           ZA: 7   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0

b/ návrhy na organizáciu "GRAD PRIX" súťaže,

predniesol:   J. Brutovský, K.Serdel

Diskusia:

Viňanská – myšlienka dobrá, ale veľa roboty na viac, máme od SNA organizovaných a dotovaných 6
turnajov

Kováč – keď sa rozhodneme pre Grand Prix s dotovaním, 6 turnajov organizovaných SNA bude bez
dotácii, musí to mať zmysel. Ďusko pripraviť podklady pre organizáciu GRAND PRIX do ďalšieho
zasadnutia VV tak, aby sme ho mohli na nasledujúcej konferencii schváliť.

Kostúrik – navrhujem 2 smery, hodnotenie jednotlivcov a podmienky pre organizátorov. Nepodporovať
finančne uzavreté turnaje.

Záver: VV  poveruje vedúceho súťaže K. Serdela, Š.Dunaja a Z.Vargu prípravou návrhu organizácie
súťaže GP ktorý pre jednajú s klubmi a predložia návrh na schválenie na najbližšom zasadnutí VV

Priebeh hlasovania :           ZA: 7   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0

c/Prerokovanie návrhov hodnotenia ocenení jednotlivcov a kolektívov,
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predniesol:   J.Brutovský

Diskusia: Kováč – vytvoriť jednoduchý a funkčný systém hodnotenia, kto to bude robiť, kto pripraví
návrh smernice

Serdel – hodnotiť kluby z výsledkov turnajov, súťaži, pohárov. Hodnotenie jednotlivcov (3 najlepších
hráčov klubu) bolo požadované od klubov, zapojila sa polovica klubov.

Kostúrik – sú dve cesty – a. hlasovaním, b. zložitým systémom vyhodnotenia každého turnaja, ligy.....

Záver: VV rozhodol o poverení G.Viňanskej prípravou návrhu hodnotenia a ocenenia jednotlivcov
a kolektívov, ktorý predloží na schválenie na VV pred konferenciou v roku 2023

Priebeh hlasovania :           ZA: 7   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0

d/Prerokovanie návrhov na ďalšiu činnosť členov  VV a komisií

predniesol:   M.Kováč

Diskusia:

Kováč – u J.Duska doplniť povinnosti o kontrolovať WEB stránky po obsahovej stránke, u M.Černotu kto
to za neho zoberie riadenie žiackej súťaže (dočasne preberie K.Serdel)

Záver: VV poveruje prezidenta prejednaním angažovanosti M. Černotu riadením žiackej súťaže, dočasne
preberie K.Serdel. VV poveruje J.Duska povinnosťou kontrolovať WEB stránky po obsahovej stránke
a G.Viňanskú realizáciou súčinnosti klubov s doplňovaním údajov na WEB stránky. G.Viňanskú poveruje
riadením úseku propagácie a sponzoringu SNA. Prezident prejedná s M.Klisenbauerovou jej
zodpovednosť za komisiu rozhodcov. Prezidenta poveruje prejednaním stavu činnosti kontrolnej komisie
J.Hrubejom a prípravou efektívnejšieho systému.

Priebeh hlasovania :           ZA: 7   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0

e/ informácia o stave príprav na MS,   predniesol: Gabák ( on-line )

Diskusia:

Záver: VV berie na vedomie informáciu o stave príprav na MS

Priebeh hlasovania :           ZA: 7   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0

f/ stav rozpočtových opatrení a výhľad do konca obdobia predniesol:  J.Kostúrik

Diskusia:

Záver: VV berie na vedomie správu o stave rozpočtových opatrení a výhľade do konca obdobia

Priebeh hlasovania :           ZA: 7   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0
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g/ správa o činnosti Kontrolnej komisie predniesol:  J.Hrubej

Diskusia:

Záver: VV berie na vedomie správu o činnosti Kontrolnej komisie

Priebeh hlasovania :           ZA: 7   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0

h/rôzne, - GDPR, kybernetická bezpečnosť predniesol:  J.Dusko

Diskusia:

Záver: VV berie na vedomie správu o GDPR a kybernetickej bezpečnosti a ukladá zabezpečiť
J.Brutovskému zverejnenie potrebných formulárov na WEB stránkach SNA.  VV berie na vedomie správu
o školení trénerov a rozhodcov a správu o pripravovanom Final Four.

Priebeh hlasovania :           ZA: 7   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0

K bodu 7

Návrh a prijatie uznesenia,

VV SNA na svojom zasadnutí konaného dňa: 24.9.2022 v Diakovej ,schvaľuje v zmysle hore uvedeného
programu uznesenie špecifikované v jednotlivých bodoch programu a jednotlivých uznesení podľa
Zápisnice z konania zasadnutia VV SNA.

Priebeh hlasovania :           ZA: 7   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0

K bodu 8

Záver:

Prezident poďakoval zúčastneným za účasť. Uznesenie bude zverejnené na web stránkach SNA do 7 dní

Zapísal:  Ilona Dubjaková Overili: J.Stanek a  K.Serdel

V Diakovej 24.septembra  2022


