Slovenská nohejbalová asociácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Z á p i s č. 7
zo zasadnutia VV SNA konaného v Košiciach dňa 28.01.2016
Prítomní: G. Viňanský, M. Mihok, M. Danko, L. Strama, J. Kilík
Neprítomní: M. Tkáč , M. Židziková

Program :
1. Kontrola úloh – zápis z minulého VV SNA
2. Rôzne (nový zákon o športe, sekretariát, zmluva s MŠVVaŠ SR, členské, návrh na mimoriadnu
konferenciu)
3. Uznesenie, záver

K bodu 1.
VV konštatoval, že z minulého zápisu nevyplývala žiadna úloha.

K bodu 2.
VV zobral na vedomie informáciu prezidenta SNA o jeho účasti na zasadnutí zástupcov športových
zväzov, ktoré zvolalo Minist. školstva ohľadne nového zákona o športe. Ten bol schválený koncom
minulého roka a od 1. januára 2016 je v platnosti, aj keď samotný zákon vyžaduje ešte množstvo
vykonávacích predpisov či vyhlášok. Národné športové zväzy sú ale povinné zosúladiť všetky svoje
predpisy s týmto zákonom.
VV zobral na vedomie presťahovanie kancelárie SNA v rámci Domu športuz dôvodu rekonštrukcie.
Adresa na doručovanie ostáva nezmenená: SNA, Junácka ul. 6, 832 80 Bratislava.
VV rozhodol, že Slovenský pohár juniorov sa uskutoční 20.2. Miesto konania bude určené na základe
záujmu o usporiadanie tohto podujatia. Uzávierka prihlášok je do 5.2.2016.
VV rozhodol, že Slovenský pohár mužov sa uskutoční 27.2. v Revúcej. Bude to „otvorené“ podujatie.
Podrobné informácie budú vydané v rozpise SP.
Zodpovedný: J. Kilík
VV rozhodol, že Slovenský pohár žiakov sa uskutoční 12.3. v Zalužiciach. Rozpis podujatia zabezpečí
usporiadateľ.
Zodpovedný: G. Viňanský

VV SNA rozhodol zvolať na základe požiadavky min. 50% klubov členov SNA (Stanovy SNA čl. 11)
mimoriadnu konferenciu na deň 19.3.2016. Konferencia sa bude konať v Košiciach. O presnom mieste
a čase budú kluby včas informované.
Zodpovedný: VV SNA
VV upozorňuje kluby na zaplatenie členského príspevku na rok 2016.
VV žiada kluby, ktoré majú záujem štartovať v ročníku 2016 v dlhodobých súťažiach jednotlivých
kategórií (žiaci, juniori, muži), aby svoj záujem nahlásili do 20.2. prezidentovi SNA.
Zodpovední: vedúci klubov

K bodu 3.
Prezident SNA poďakoval prítomným za účasť na tomto stretnutí.

Zapísal: M. Mihok

