Slovenská nohejbalová asociácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Z á p i s č. 8
zo zasadnutia VV SNA konaného dňa 26.02.2016 v Revúcej
Prítomní : G. Viňanský, M. Mihok, J. Kilík, L. Strama, M. Židziková
Neprítomní : M. Tkáč, M. Danko

Program :
1. Kontrola úloh
2. Rôzne ( príprava na mimoriadnu konferenciu 19.3.2016, zmluva s MŠVVaŠ SR, web stránka,
príprava SP mužov)
3. Uznesenie, záver

K bodu 1:
VV vyzýva ešte raz všetky kluby, ktoré sa neprihlásili do dlhodobých súťaží v jednotlivých kategóriách,
aby tak urobili do 8.3.2016. Je potrebné zaslať prihlášku do súťaže a súpisku hráčov.

K bodu 2 :
VV zobral na vedomie a detailne rozobral po jednotlivých bodoch zmluvu o poskytnutí dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
VV zobral na vedomie vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu pre SNA v roku 2015.
VV rozhodol o odložení termínu konania mimoriadnej konferencie na deň 30.4.2016.
Odvôvodnenie: Na základe toho, že od januára 2016 vstúpil do platnosti nový zákon o športe, musí
SNA vypracovať nové stanovy zväzu podľa požiadaviek MŠVVaŠ. Tieto musia byť do 30.6.2016
odoslané na schválenie na Ministerstvo vnútra SR. Pokiaľ by sa tak nestalo, tak by SNA nemohla
čerpať dotácie zo štátneho rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že zmenu stanov musí schváliť konferencia
SNA, preto Výkonný výbor SNA schválil termín konania mimoriadnej konferencie na deň 30.4.2016.
Dovtedy by mal byť pripravený nový návrh stanov.
Zodpovední: členovia VV SNA
VV schválil termín na prípravu nových stanov SNA.
Termín : 19.3.2016
Miesto : Košice – konkrétne miesto bude včas oznámené.

VV vyzýva všetkých členov SNA, ktorí majú návrhy na zmenu stanov, aby ich posielali prezidentovi
SNA. Dňa 19.3.2016 bude na prípravu nových stanov okrem VV pozvaná RADA SNA a tiež sú vítaní
členovia SNA, ktorí majú záujem podieľať sa na ich tvorbe.
VV sa tiež zaoberal štruktúrou dlhodobých súťaži.
Navrhované termíny Interligy 2016:
1. turnaj apríl 2016 ( Lodž – PL )
2. turnaj 21.5. alebo 28.5.2016 ( Salonta RO )
3. turnaj 19.6.2016 ( Revúca alebo KAC Jednota Košice )
4. turnaj 20.8.2016 ( NK Climax Vsetín – CZ )
5. turnaj - finálový 24.9.2016 alebo 1.10.2016 ( ŠK Laborec Humenné )
Tieto termíny budú zaslané klubom na pripomienkovanie. Termín uzávierky bude 8.3.2016. Následne
budú elektronicky rozposlané prihlášky a súpisky, ktoré kluby vyplnia a prepošlú späť vedúcemu
súťaže. Na základe toho vydá vedúci súťaže propozície pre Interligu 2016.
Zodpovedný : M. Mihok
VV schválil štartovné v Interlige na 200 EUR. Z toho 100 EUR budú použité na finančné odmeny pre
prvé tri mužstvá a druhých 100 EUR bude depozit.
VV navrhol dve varianty pre 1 . SNL – mužov. 1 návrh: účasť klubov zo stredného a západného
Slovenska, čím by sa vytvorili dve skupiny: západ-stred a východ. 2 návrh: pokiaľ nebude záujem zo
stredného a západného Slovenska, tak sa bude hrať systémom ako v minulom roku.
VV schválil štartovné pre 1 . SNL – mužov: 50 EUR. Časť sa použije ako finančná odmena pre prvé tri
mužstvá.
VV schválil štartovné v 1 SNL – juniorov a žiakov: 20 EUR
VV schválil termín prihlášok a súpisiek do dlhodobých súťaží do 8.3.2016.
VV žiada kluby, ktoré majú záujem o štart v dlhodobých súťažiach, aby daný termín dodržali, čo
urýchli hladký priebeh prípravy propozícii a rozpisov súťaží.
VV zobral na vedomie informáciu o hosťovaní hráča DPMK Košice L. Stupáka do českého klubu NK
Climax Vsetín. Vyzýva klub DPMK Košice, aby upozornil český klub na dodržanie Hracieho poriadku
v kapitole K, čl. 3. To isté sa týka klubu Sokol Břve a hráčky Z. Tafsi.
K bodu 3 :
VV skonštatoval, že tento rok, vzhľadom na zmenu legislatívy bude oveľa náročnejší a preto žiada
všetkých členov SNA, aby pri týchto zmenách pomohli slovenskému nohejbalu.
Prezident SNA poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal : M. Mihok

