SLOVENSKÁ NOHEJBALOVÁ ASOCIÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava

korešpondenčná adresa: 038 02 Diaková 111,

___________________________________________________________________________

Zápis
zo zasadnutia VV a KK SNA
dňa 28.08.2020
Miesto konania: Trnava – Cafe Milano 2, Bratislavská 74, 817 02 Trnava

Prítomní za VV: M. Kováč, Š. Dunaj, M. Klisenbauerová, J. Dusko, K. Serdel, J. Panica, J. Kosturík, J.
Brutovský
Neprítomní za VV:P. Kováč
Prítomný za KK: J. Hrubej
Neprítomní za KK: M. Šavrnoch, P. Kočiš

Program zasadnutia:
1.Voľba programu, kontrola prítomnosti, voľba komisií zasadnutia
2.Plán úloh a opatrení na rok 2020- informácia o činnosti a spresnenie podujatí a ich
usporiadateľov
3. Informácia o stave web stránky SNA
4.Prejednanie a schválenie zmien Hospodárskej smernice
5.Prejednanie návrhov zmien v Hracom poriadku
6.Prejednanie návrhov na zmenu/doplnenie členov orgánov VV
7.Rôzne, návrhy na ďalšiu činnosť, diskusia, záver

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

ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Za zapisovateľa bol navrhnutý J. Kosturík
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Priebeh hlasovania :

ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA : 0

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí J. Dusko, M. Kováč
Priebeh hlasovania:

ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA : 0

VV zobral na vedomie, že úlohy pre ďalšie obdobie vyplývajú podľa schváleného Plánu hlavných úloh
a kalendárnych opatrení, schválených na prvom zasadnutí VV SNA.

K bodu 2:
Prezident SNA predstavil nový spôsob evidencie úloh a opatrení vo výkonnom výbore. Hlavným
faktorom, ktorý najviac ovplyvnil činnosť celej SNA bola situácia ohľadne COVID. Počiatočná
činnosť po voľbe nového VV a ujatia sa do funkcie nového prezidenta SNA bolo pripraviť plán úloh
a opatrení, ktorý bol schválený na VV SNA 21.2.2020. Štatúty jednotlivých komisií boli
vypracované aj so zapracovanými pripomienkami. Prehľad plnenia jednotlivých úloh je prílohou
tohto zápisu. Z otvorených bodov je najkritickejšia úloha ohľadne ligy žiakov. Ohľadne podpory
turnajov, ktoré boli schválené SNA požaduje od organizátorov splnenie určitých náležitostí
ohľadne propagácie a vyúčtovania financovania – včítane fotografie K. Serdel – analýza
regionálnych súťaží mimo SNA. Po zmapovaní sa rozhodne ako sa dané info využije.
Dotácia – informácia od dotácii je na webovej stránke.
Zásady dotácií SNA a podpory SNA – zapracovali sa pripomienky ohľadne podpory rozhodcov
a trénerov. Presný návrh pripraví M. Kováč. Zmluvy budú uverejnené aj na webovej stránke SNA.
Prestupový poriadok – aktualizácia je v riešení a pripravuje sa.
Hospodárska smernica – návrh s už zapracovanými pripomienkami sa dal zdieľať – pripravil M.
Kováč.
Operatívne stretnutie časti VV v Diakovej ohľadne COVID situácie a prípravy dokumentov po
zmene prezidenta.
Všetky prestupy doriešení podľa aktuálne platného poriadku.
Viceprezidenti majú oprávnenie vydať nariadenia, usmernenia vo svojej oblasti zodpovednosti.
Propagácia: TA3, RTVS – zrealizované.
Rozpočet: Fond pre rozvoj športu – prvé diskusie prebehli.
Prezident informovali o výsledkoch posledných dvoch zasadnutí a o činnosti SNA doteraz. Správa
o činnosti SNA aj v informačnom bulletine.
Hlasovanie o správe o činnosti:
Priebeh hlasovania:

ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
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Športový kalendár SNA na rok 2020 pripravený Š. Dunajom. Otvorené body:
Liga SNA – kde bude finálový turnaj – nutné rozhodnutie po štvrťfinálových zápasoch
Majstrovstvá SR muži – single, dvojice, trojice
Š. Dunaj osloví kluby ohľadne záujmu – termín: do 11.09.2020
Návrh termínu konferencie SNA pre rok 2021: 30.január 21

K bodu 3:
Informácia o stave web stránky SNA
J. Brutovský podal informáciu o stave web stránky. Nutné informovať o zmenách termínov J.
Brutovského – nutné zlepšiť stav z dôvodu propagácie na facebooku a internete. Požiadavka, aby
boli dvaja administrátori – zabezpečené - zástup zariadený s Jakubom Siládim.
Hlasovanie o správe o stave web stránky:
Priebeh hlasovania:

ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Štatúty vydáva, mení, schvaľuje VV.

Hlasovanie o schválení jednotlivých štatútov:
Priebeh hlasovania:

ZA: 7 PROTI: 1 ZDRŽAL SA: 0

Štatúty sú platné od 28.08.2020. Pred zverejnením na web stránke M. Klisenbauerová prekontroluje
dokumenty voči formálnym či pravopisným chybám.

K bodu 4:
Prejednanie a schválenie zmien Hospodárskej smernice
Hospodárska smernica pripravená J. Kosturíkom a dopracovaná o pripomienky M. Kováčom. VV sa
oboznámil o zmenách voči pôvodnej smernici.

Hlasovanie o schválení Hospodárskej smernice:
Priebeh hlasovania:

ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

K bodu 5:

Prejednanie návrhov zmien v Hracom poriadku
Na VV sa prejednával návrh nového formátu pre registračné karty. Predstavený cieľ zrušenia papierových
preukazov a ísť cestou elektronickej evidencie. Pripomienky k predstavenému návrhu smerovať na J.
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Pánicu. Pripomienky členovia VV poslať do 30.októbra 2020. Obdobný systém funguje v Čechách a J.
Brutovský zistí detailnejšie informácie. Systém registrácie sa preverí aj v iných športoch.

K bodu 6:
Prejednanie návrhov na zmenu/doplnenie členov orgánov VV
Prezident M. Kováč osobne bude kontaktovať doteraz neaktívnych členov VV a KK ohľadne ich
ďalšieho pôsobenia v orgánoch SNA a bude informovať členov VV SNA:.
P. Kočiš – člen kontrolnej komisie, vedúci ligovej súťaže
P. Kováč – člen výkonného výboru
Navrhnutá zmena vedúceho ligovej súťaže – východ: návrh Štefan Dunaj
Hlasovanie o zmene vedúceho ligovej súťaže – východ – nový vedúci Štefan Dunaj:
Priebeh hlasovania:

ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1

K bodu 7:

Rôzne, návrhy na ďalšiu činnosť, diskusia, záver




Prebehlo jednanie s firmou Botas a firmou Gala. Požiadavky SNA vznesené prezidentom
SNA – o výsledkoch bude prezident informovať operatívne emailom. Konečné
rozhodnutie o pridelení voľných kapacít športovej obuvi vyplývajúcej zo zmluvy s firmou
Botas sa VV uzniesol na rozhodnutí podporiť tie kluby, ktoré pracujú so žiakmi. Finálne
počty odsúhlasí VV po majstrovstvách žiakov SR.
Hlasovanie o uzatvorení darovacej zmluvy ohľadne nového loga SNA medzi Š.Dunajom
a VV SNA:
Priebeh hlasovania:







ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Darovacia zmluva ohľadne nového loga bola podpísaná a nové loga je v používaní pre
propagačné účely SNA.
Školenie rozhodcov bude termínovo spojené s majstrovstvami SR mužov, zabezpečí
J.Killík
Prezident zabezpečil tričká s logom SNA v objeme 100 ks – členovia VV pošlú návrhy na
využitie. Pre rozhodcov bude nutné zabezpečiť tričká s vreckom cca 30 ks. Zabezpečí
prezident.
Reprezentačné súpravy sa prežehlia novým logom SNA po ich návrate zo sústredenia
juniorov
Pre potreby reprezentačných tréningov bol prediskutovaný návrh ohľadne rozlišovacích
viest – VV poveril J. Brutovského preveriť ponuky
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 Prezident informoval o doterajšom postupe pre školenia trénerov, je rozbehnutá
spolupráca s FTVŠ, navrhol k ďalšiemu realizačnému postupu J. Duska


Odvolanie klubu NK Zalužice ohľadne rozhodnutia ŠTK 2020-03
VV sa oboznámil so stanoviskom klubu NK Zalužice, stanoviskom ŠTK, hracím poriadkom ako aj
ostatnými súvisiacimi dokumentmi, evidenciami SNA a keďže nebolo možné jednoznačne
rozhodnúť podľa aktuálneho stavu legislatívy SNA o rozhodnutí dal prezident SNA hlasovať.
Hlasovanie o platnosti rozhodnutia ŠTK 2020-03
Priebeh hlasovania:
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 2
Rozhodnutie: VV hlasovaním rozhodol o ponechaní rozhodnutia ŠTK v platnosti
Zároveň sa VV zaviazal vyvinúť také kroky, aby sa zlepšil legislatívny stav v rámci SNA,/ zmeny
v HP SNA/ aby sa zamedzilo podobným situáciám v budúcnosti. Zároveň poveril J. Panicu pripraviť
odpoveď p. Viňanskému ohľadne odvolania , najneskoršie do 28.9.2020



M. Klisenbauerová podala informáciu ohľadne 2% a súvisiacich krokoch a opatreniach. VV
poveril M. Kováča vykonať požadované kroky pre registráciu 2% pre SNA
J. Brutovský navrhol vytvoriť na webovej stránke možnosť dobrovoľných finančných
príspevkov pre SNA podľa kategórii (reprezentácia, juniori, žiaci, propagácia a pod.). VV
poveril J. Brutovského pripraviť návrh a odprezentovať na ďalšom zasadnutí . Prezident
vyjadril presvedčenie, že spracovanie a vedenie web stránky SNA je treba uskutočňovať
týmovým úsilím a doporučil prevziať zodpovednosť za jednotlivé oblasti aj inými členmi
VV
J.Brutovský pripraví manuál pre zasielanie informácií požadovaných na zverejnenie na
web stránke SNA





Zapísal: Ing. Jozef Kosturík

Overili: Ing. Miroslav Kováč

V Trnave, 28.8.2020

email: nohejbal.sna@gmail.commobil: +421 817 800 004
www.nohejbalsk.com

IČO : 30806887

DIČ: 2021778253

číslo účtu: SK66 0200 0000 0017 8646 0854

