Slovenská nohejbalová asociácia, Junácka 6, 832 80 Bratslava

Zá p is č. 1
zo zasadnuta VV SNA vRužomberku dňa 7.4.2018
Prítomní za VV SNA : G. Viňanský, M. Mihok, Š. Dunaj, J. Kilík, M. Klisenbauerová, M. Kováč,
J. Kostúrik
Neprítomní za VV SNA : J. Siladi, B. Belko
Prítomní za KK SNA : –
Neprítomní za KK SNA : L. Gabák, J. Hrubej, J. Panica

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Kontrola úloh – zápis z minulého VV a KK SNA v Zalužiciach (19.12.2017) a zápisnica z konferencie
SNA v Tornali (27.1.2018)
3. Informácia o rozhodnutí MŠVVaŠ o neposkytnutí nančných prostriedkov v roku 2018 pre náš zväz
4. Dlhodobé a jednorazové súťaže SR – 2018 (termíny, miesta podujatí, podmienky konania a účasť v
nich)
5. Medzinárodné podujata a MS mužov – Kluž (Rumunsko)
6. Rôzne (Spravodaj, rozhodcovia, KŠZ, sekretariát, web. stránka, ekonomika, členské poplatky)
7. Uznesenie, záver

K bodu 1.
Prezident SNA dal hlasovať, aby sa zasadnute riadilo predloženým programom
Priebeh hlasovania:

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Za zapisovateľa bol navrhnutý M. Mihok
Priebeh hlasovania:

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí J. Kostúrik, Š. Dunaj
Priebeh hlasovania:

ZA: 7

Prot: 0

ZDRŽAL sa: 0

K bodu 2.
Kontrola úloh.
VV rozhodol, že vzhľadom k nesplnenej úlohe pri neo ciálnom vyhodnotení ankety Nohejbalista
roka, sa táto anketa za rok 2017 neuskutoční.
VV zobral na vedomie, že sa uskutočnilo stretnute členov VV a KK SNA: G. Viňanský – prezident SNA,
M. Mihok – člen VV SNA , J. Hrubej – člen KK SNA s právnou kanceláriou JUDr. ANDREA HAVLÁTOVÁ –
RAJCZYOVÁ ohľadne zastupovania v právnom spore s p. Milanom Nadányim o používaní loga SNA.
Dohodli sme sa na spoločnom postupe pri riešení tohto sporu.

K bodu 3.
VV zobral na vedomie informáciu MŠVVaŠ o neposkytnutí dotácii pre SNA na rok 2018.
VV schvaľuje list ministerke školstva p. M. Lubyovej, ktorý prečítal prezident SNA.
Zodpovedný: G. Viňanský

Termín: 30.4.2018

VV zobral na vedomie úspornú ekonomickú analýzu, ktorú vypracoval L. Gabák – člen KK SNA . Bola
vypracovaná na základe informácie o neposkytnutí dotácie z MŠVVaŠ pre rok 2018. Na chod asociácie
je potrebných 6 – 7 ts. Eur, ktoré by pokryli najnutnejšie výdavky asociácie. Analýzu opatrení
predniesol M. Mihok.
VV zobral na vedomie informáciu prezidenta SNA, že na účte SNA je cca 3-ts. Eur.
VV schvaľuje výpoveď zmluvy o prenájme kancelárskych priestorov z DOMU ŠPORTU, Junácka 6,
Bratslava.
Zodpovedný: G. Viňanský

Termín: 30.4.2018

VV vyzýva členov SNA, aby obmedzili písomnú komunikáciu a používali mailovú alebo telefonickú do
vyriešenia novej poštovej adresy.
VV rozhodol o ukončení spolupráce s Mgr. J. Reháčkom. Touto cestou sa mu VV SNA chce poďakovať
za dlhoročnú spoluprácu a želá mu všetko dobré v jeho ďalšom pracovnom a osobnom živote.
VV poveruje prezidenta SNA prevzatím agendy od p. Reháčka.
Zodpovedný: G. Viňanský

Termín: 30.4.2018

VV schvaľuje pozastavenie členstva v KŠZ.
Dôvod: výška poplatku bola 530 Eur na rok. Momentálna nančná situácia nám neumožňuje tento
poplatok na rok 2018 uhradiť.
VV rozhodol, že pokiaľ bude dostatok nančných prostriedkov SNA bude aj naďalej členom KŠZ.

K bodu 4.
VV zobral na vedomie, že Interliga 2018 sa uskutoční za účast 4 mužstev.
Zodpovedný: M. Mihok

VV zobral na vedomie, že SNL žiakov je pripravená a odohrajú ju 4 kluby. Vedúci súťaže: J. Kilík
VV schválil SNL mužov pre rok 2018 s úpravami v play-of nasledovne:
Štvrť nále: 1. východ – 4. stred
2. východ – 3. stred
2. stred – 3. východ
1. stred – 4. východ
Semi nále: 1. východ/4. stred – 2. stred/3. východ
1. stred/4. východ – 2. východ/3. stred
Vedúci súťaže – SNL východ: Š. Dunaj, SNL stred: J. Kristeľ
VV upozorňuje kluby na urýchlené zaslanie súpisiek SNL na potvrdenie prezidentovi SNA.
VV schvaľuje M-SR žiakov trojíc a dvojíc na 26. – 27.5.2018. Miesto konania: Revúca
VV schvaľuje M-SR juniorov trojíc, dvojíc a jednotlivcov na 27. – 28.10.2018
Miesto konania : Revúca alebo Košice (miesto usporiadania podľa dohody klubov).
VV schvaľuje M-SR mužov jednotlivcov na 20.10.2018. Miesto konania: Humenné
VV schvaľuje M-SR mužov trojíc a dvojíc na 13.10. – 14.10.2018. Miesto konania: Martn
VV rozhodol, že pokiaľ dotácia z MŠVVaŠ bude nulová, tak SNA usporiadateľom jednorazových
podujatí dodá len medaily a diplomy.
VV schvaľuje 10.- Eur poplatok za hráča pre kluby, ktoré nie sú členmi SNA a budú sa chcieť zúčastniť
jednorazových majstrovských podujatí (t.j. majstrovstvá Slovenska).

K bodu 5.
VV zobral na vedomie, že Majstrovstvá sveta mužov sa uskutočnia v dňoch 16. – 18.11.2018 v meste
KLUŽ – Rumunsko.

K bodu 6.
VV zobral na vedomie aktuálny zoznam rozhodcov pre dlhodobé a jednorazové súťaže.
VV poveril M. Kováča pripraviť smernicu elektronického hlasovania pre podmienky SNA.
VV schvaľuje systém rozdeľovania športovej obuvi , ktorú nám sponzorsky poskytne f. BOTAS pre rok
2018 nasledovne: mužská reprezentácia – 12 párov, pre žiacke kluby pôsobiace v dlhodobej súťaži
bude poskytnutých 20 párov športovej obuvi (4 kluby - každý dostane 5 párov športovej obuvi).

VV zobral na vedomie informáciu prezidenta SNA o príprave brožúry – história nohejbalu
(faktogra cké výsledky od r. 2010).
VV rozhodol, že sa vzdáva nároku cestovného a stravného z tohto zasadnuta. Tieto nančné
prostriedky budú poskytnuté žiackym klubom pri organizovaní jednorazových podujatí. Jedná sa
o čiastku 140 eur.

K bodu 7.
Prezident SNA poďakoval J. Kostúrikovi za technickú prípravu, ktorá umožnila hladký priebeh
zasadnuta VV SNA.
Taktež poďakoval všetkým prítomným členom VV za účasť.

Zapísal: M. Mihok

Overovatelia: Š. Dunaj
J. Kostúrik

