Zápisnica
zo zasadnuta onferencie SNA
onanej 20. januára 2019 vRužomber u
Názov športovej organizácie : Slovenská nohejbalová asociácia
Názov zasadajúceho orgánu : Konferencia SNA
Miesto onania zasadnuta : Ružomberok, Bystrická cesta č. 2170
Deň onania zasadnuta : 20.1.2019
Čas začiat u : 10:00 hod

Čas u ončenia : 15:00 hod

Predsedajúci : Gabriel Viňanský

Zapisovateľ : Marián Mihok

Členovia onferencie prítomní na zasadnut : 14 (viď: príloha č.1 – prezenčná listnaa
Členovia onferencie neprítomní na zasadnut : 3 (viď: príloha č. 1a
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť : 1/2 z celkového počtu 17 delegátov.
Uznášaniaschopnosť : prítomných na konferencii 14 delegátov z celkového počtu 17.
Uznášaniaschopnosť : ÁNO
Po začat konferencie predsedajúcci konttatoval, že lehota 30 dní na prípravu konferencie
dodržaná bola.
Schvaľovanie programu : Predsedajúcci prečítal program. Nikto z delegátov nenavrhol
doplnenie programu. Predsedajúcci dal hlasovať o programe ako celku.
Výsledo hlasovania : ZA : 14

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Pod lady jednotlivým bodom ro ovania : Boli zaslané elektronicky k bodom č. 1,5

K bodu 1.
Navrhovaný program onferencie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, schválenie programu rokovania a rokovacieho poriadku
Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Výročná správa o činnost za uplynulé obdobie od konferencie v r. 2018
Správa mandátovej komisie
Schválenie volebného poriadku (správa volebnej komisie - v prípade nutnost volieba
Správa o hospodárení
Diskusia – ttruktúcra dlhodobých a jednorazových súcťaží, tportový kalendár, hrací
poriadok, ďaltia činnosť SNA, rôzne.
8. Prestávka
9. Návrh na uznesenie (správa návrhovej komisiea
10. Záver

Predsedajúcci dal hlasovať o rokovacom poriadku.
Výsledo hlasovania : ZA : 14

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

K bodu 2.
Voľby do jednotlivých omisií
Mandátová omisia : predseda : J.Kristeľ Členovia : J. Ďusko, J. Panica
Hlasovanie o zložení tejto komisie : ZA : 14
Volebná omisia : predseda : Š. Dunaj

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Členovia : M. Klisenbauerová, M. Kováč

Hlasovanie o zložení tejto komisie : ZA : 14
Návrhová omisia : predseda : M. Mihok
Hlasovanie o zložení tejto komisie : ZA : 14

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Členovia : M. Šavrnoch, J. Kilík
PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Overovatelia zápisnice : J. Hrubej, L. Apiar
Hlasovanie o zložení overovateľov : ZA : 14

K bodu 3.
Prezident SNA Gabriel Viňanský predniesol správu o činnost SNA za uplynulé obdobie (od
konferencie konanej v Tornali dňa 27.1.2018a. Konferencia zobrala túcto správu na vedomie.

K bodu 4.
Predseda mandátovej komisie predniesol správu o počte delegátov.
Prítomných delegátov : 14 z celkového počtu 17, čo predstavuje 82,4 % úcčasť.
Počet prítomných klubov : 10 z celkového počtu 15, čo predstavuje 66,6 % úcčasť.
Vyhlásil, že konferencia je uznátaniaschopná.

K bodu 5.
Predseda volebnej komisie prečítal volebný poriadok. Predsedajúcci požiadal prítomných
delegátov o návrhy k volebnému poriadku. Neboli žiadne návrhy o zmenách volebného
poriadku. Predsedajúcci dal hlasovať o volebnom poriadku.
Výsledo hlasovania : ZA : 14

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Konferencia zobrala na vedomie vzdanie sa členstva v KK SNA : Lukáta Gabáka
Konferencia zobrala na vedomie vzdanie sa členstva vo VV SNA : Branislava Belka, Jakuba
Siládiho a Jána Kristeľa
Konferencia schvaľuje za nového člena VV SNA Jána Ďuska (NK Dobrá Nivaa
Výsledo hlasovania : ZA : 13

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 1

Konferencia schvaľuje za nového člena VV SNA Igora Hulína (KAC Koticea

Výsledo hlasovania : ZA : 13

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 1

Konferencia schvaľuje za nového člena KK SNA Michala Šavrnocha (NK Ružomberoka
Výsledo hlasovania : ZA : 13

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 1

Konferencia berie na vedomie oznámenie prezidenta SNA Gabriela Viňanského o vzdaní sa
funkcie max. k 31.12.2019

K bodu 6.
Prezident SNA predniesol správu o hospodárení. Priebeh hlasovania o správe o hospodárení.
Výsledo hlasovania : ZA : 14

PROTI : 0

ZDRŽAL SA : 0

Predsedajúcci skonttatoval, že správa o hospodárení bola schválená.

K bodu 7.
V diskusii vystúcpil M. Kováč, ktorý navrhol urobiť sumár nohejbalistov pôsobiacich na
Slovensku, ktorí nie súc členmi SNA.
Prezident SNA informoval delegátov , že vytla výzva MŠVVaŠ na predkladanie žiadost
o poskytnute dotácie v oblast tportu číslo F-2019-DOT01.
Konferencia poveruje prezidenta SNA vypracovaním žiadost na dotáciu z Ministerstva
tkolstva, vedy, výskumu a tportu.
Konferencia schválila dlhodobúc súcťaž – SNL mužov pre rok 2019. Hrať sa bude tak ako
v minulom roku – najprv v dvoch základných skupinách: východ, stred a potom spoločne
ttvrťfinále, semifinále a finále.
Konferencia schválila usporiadateľov jednorazových podujat nasledovne:
Slovenský pohár mužov sa uskutoční v Martne dňa 23.2.2019. Usporiadateľ NK Martn.
Slovenský pohár juniorov sa uskutoční v Zalužiciach dňa 2.3.2019. Usporiadateľ NK Zalužice.
Slovenský pohár žiakov sa uskutoční v Revúccej (dátum sa určí po dohode klubova.
M-SR žiakov 2,3 sa uskutočnia v Trebitove. Usporiadateľ ÚTM Trebitov.
M-SR juniorov 2,3 sa uskutočnia v Revúccej. Usporiadateľ NK Revúcca.
M-SR juniorov jednotlivcov sa uskutočnia v Koticiach. Usporiadateľ KAC Kotice.
M-SR mužov 2,3 sa uskutočnia v Koticiach. Usporiadateľ KAC Kotice.
M-SR mužov jednotlivcov sa uskutočnia v Zalužiciach. Usporiadateľ NK Zalužice.
Termíny sa určia na najbližtom zasadnut VV SNA.
Konferencia zobrala na vedomie list NK Pietťany, ktorý informuje o situácii v klube.
Konferencia schvaľuje zmenu hracieho poriadku – o dvojitom ttarte hráčov v rôznych
vekových kategóriach vo vtetkých súcťažiach.

Reprezentačný tréner juniorov M. Mihok predniesol správu o vystúcpení mužskej
reprezentácie na MS konaných v dňoch 16. – 18.11.2018 v Kluži ( Rumunskoa.
Vedúcci SNL mužov Š. Dunaj skonttatoval, že liga prebehla bez väčtích problémov.
Vedúcci SNL žiakov J. Kilík skonttatoval, že liga prebehla bez väčtích problémov.
Konferencia rozhodla, že pokiaľ bude zo strany klubov záujem hrať Interligu tak sa táto súcťaž
uskutoční. O organizácii tejto súcťaže rozhodne VV SNA.

K bodu 8.
Nasledovala prestávka, počas ktorej bol úcčastníkom podaný obed, ktorý hradil domáci NK
Ružomberok.

K bodu 9.
Návrh na uznesenie:
Konferencia schválila správu o hospodárení za rok 2018.
Konferencia schválila zmenu v Hracom poriadku SNA.
Konferencia schválila nových členov VV SNA a KK SNA.

K bodu 10.
Prezident SNA odovzdal plakety za dlhoročnúc aktvnu prácu týmto funkcionárom SNA: M.
Mihokovi, J. Kilíkovi, J. Hrubejovi, J. Kristeľovi a L. Bertkovi. Poďakoval J. Kostúcrikovi za
vytvorenie podmienok pre hladký priebeh konferencie. Taktež poďakoval prítomným za
úcčasť na konferencii.

Zapísal : M. Mihok

Overovatelia zápisnice : J. Hrubej
L. Apiar

