Slovenská nohejbalová asociácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Zápis č. 1
zo zasadnutia VV a KK SNA v Zalužiciach dňa 23.04.2019
Prítomní za VV SNA: G. Viňanský, M. Mihok, J. Kilík, Š. Dunaj, J.Ďusko
Neprítomní za VV SNA: M. Klisenbauerová, M. Kováč, J. Kostúrik, I. Hulín
Prítomní za KK SNA: J. Hrubej, J. Panica
Neprítomný za KK SNA: M. Šavrnoch

Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola úloh – zápisnica z konferencie v Ružomberku (20.01.2019)
Informácie o rozhodnutí MŠVVaŠ o poskytnutí finančných prostriedkov v r.2019 pre náš zväz
Dlhodobé a jednorazové súťaže (termíny, miesta podujatí, podmienky konania a účasti v nich)
Medzinárodné podujatia - Majstrovstvá sveta žien a juniorov (Slovensko) – usporiadanie,
realizačný tím, príprava
5. Rôzne (konferencia KŠZ, členské poplatky, rozhodcovia, web. stránka, ...)
6. Uznesenie, záver

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

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Za zapisovateľa bol navrhnutý M. Mihok
Priebeh hlasovania :

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA : 0

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí J. Kilík, J. Hrubej
Priebeh hlasovania:

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA : 0

VV zobral na vedomie, že body zo zápisnice z konferencie SNA konanej v Ružomberku boli splnené.
Nové termíny jednorazových podujatí budú doplnené na dnešnom výkonnom výbore.
VV zobral na vedomie zmenu Hracieho poriadku – nový čl. 47 kapitola F o medziklubovej fluktuácii,
ktorá bola schválená na konferencii SNA dňa 20.01.2019 v Ružomberku.
HP KAPITOLA E - PRETEKÁRSKA REGISTRÁCIA, KAPITOLA F - PRESTUPOVÝ PORIADOK
Nový - doplnený Čl. 47 V prípade hráča mladšieho ako 21 rokov, je dovolený štart za iný klub
SNA hrajúci súťaž v kategórii mužov aj bez prestupu či hosťovania /tkzv. medziklubová fluktuácia/.
Takýto hráč nemôže hrať v danom roku dlhodobú súťaž za materský klub v mužskej kategórii. Toto

obmedzenie sa nevzťahuje na štart v mladších kategóriách ani na jednorazové podujatia /SP, M-SR/.
Pri porušení bude štart hráča hodnotený ako neoprávnený štart v zmysle čl. 12, kapitola H, HP.

K bodu 2.
VV zobral na vedomie informáciu prezidenta SNA o rokovaní na MŠVVaŠ.
VV zobral na vedomie návrh zmluvy s MŠVVaŠ o poskytnutí dotácie pre oblasť športu na rok 2019.

K bodu 3.
VV rozhodol o doplnení termínov vyvrcholenia dlhodobej súťaže a jednorazových podujatí mužov a
juniorov. Termíny budú doplnené do športového kalendára a uverejnené na web stránke SNA. Osloviť
je potrebné ÚTM Trebišov ohľadne termínu M-SR žiakov.
VV rozhodol, že pri organizovaní jednorazového podujatia (M-SR, Slovenský pohár) musí byť
podpísaná dohoda o usporiadaní podujatia medzi SNA a usporiadateľom (klubom SNA). Ten musí
splniť isté náležitosti, aby mu bola refundovaná úhrada podľa Hospodárskej smernice.

K bodu 4.
VV rozhodol, že záverečné rozhodnutie o organizovaní Majstrovstiev sveta juniorov a žien 2019 v SR
bude po návšteve predstaviteľov UNIF začiatkom mája v Michalovciach.
VV poveril prezidenta SNA G. Viňanského, aby oslovil hráčky, ktoré by pripadali do úvahy pre účasť
na týchto Majstrovstvách sveta.
VV poveril M. Mihoka a J. Kilíka zostavením širšieho výberu juniorov pre možnú účasť na MS juniorov
2019.

K bodu 5.
VV zobral na vedomie informáciu o účasti prezidenta na valnom zhromaždení KŠZ v Bratislave.
Súhlasí s Dodatkom č. 1 k Zmluve o členskom príspevku KŠ SR za rok 2018 a pripomienkovaní novej
Zmluvy na rok 2019.
VV zobral na vedomie informáciu o zaplatených členských poplatkoch a potvrdených registračných,
preukazoch, rozhodcovských a trénerských licenciách, ktoré majú tieto kluby: ŠK Humenné, NK Belá
n/Cir., NO KAC Košice, NK Sliač, NK Tornaľa, NK Dobrá Niva, ÚTM Trebišov, NK Ružomberok, NK
Martin, NK Zalužice a NK Revúca. Zaplatené členské poplatky majú aj Lenok Levoča a Slávia Trnava,
ale nemajú potvrdené členské preukazy. V tomto roku bolo zaregistrovaných 19 hráčov. V SNA
skončili a riadne sa aj odhlásili dvaja hráči.
VV zobral na vedomie informáciu o prestupoch a hosťovaniach hráčov. Prestupy: Černota (Revúca –
Šacung Benešov), Serdel (Martin – D. Niva), Kočiš, Feterik, Rusnák (NK´99 Trebišov – ÚTM Trebišov).
Hosťovania: Gabák (Humenné – Belá n/C., Baka (NK´99 Trebišov – ÚTM Trebišov), Stupák (DPMK –
Vsetín), Belko (KAC Košice – Vsetín).

VV zobral na vedomie informáciu o zozname rozhodcov s platnou licenciou pre rok 2019. VV žiada
kluby, aby pri oficiálnych podujatiach SNA pískali len schválení rozhodcovia.
VV zobral na vedomie manuál na pridávanie článkov na stránku SNA. Na vyžiadanie poskytne
prezident SNA.

K bodu 6.
Prezident SNA poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.

Zapísal: M. Mihok

Overili: J. Kilík
J. Hrubej

