Slovenská nohejbalová asociácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Z á p i s č. 3
zo zasadnutia VV SNA a KK SNA v Zalužiciach dňa 8.9.2017
Prítomní za VV SNA : G. Viňanský, M. Mihok, M. Klisenbauerová, Š. Dunaj, B. Belko, M.
Danko
Neprítomní za VV SNA : M. Černota, J. Kilík, J. Siladi, J. Kristeľ
Prítomní za KK SNA : M. Židziková
Neprítomní za KK SNA : L. Gabák, J. Hrubej

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Kontrola úloh – zápis a uznesenie VV SNA 5.5.2017
3. Dlhodobé súťaže – Interliga, SNL muži, SNL žiaci (vedúci súťaží )
4. Jednorázové súťaže – M-SR (muži, ženy, juniori )
5.Reprezentačné výbery pre MS žien a juniorov – Nymburk (príprava, nominácia, organizačno
– technické zabezpečenie výpravy)
6. Rôzne (výzva MŠVVaŠ – ekonomika, Bratislava – športujúce mesto, web stránka,
rozhodcovia, klub. podujatia – Futnet Cup, ďalšie úlohy, atď.)
7. Uznesenie, záver

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

ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Za zapisovateľa bol navrhnutý M. Mihok
Priebeh hlasovania:

ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Š. Dunaj, M. Klisenbauerová
Priebeh hlasovania:

K bodu 2.

ZA: 6

Proti: 0

ZDRŽAL sa: 0

VV predlžuje termín na návrhy zmien v hracom poriadku
Termín: 15.10.2017
VV predlžuje termín návrhov na anketu „Nohejbalista roka“.
Termín: 15.10.2017
VV zobral na vedomie, že prezident SNA odovzdal proti podpisu odpoveď p. Nadányimu
o používaní loga SNA a jeho návrhoch.
VV zamieta akékoľvek finančné vyrovnanie požadované p. Nadánim o používaní loga SNA.

K bodu 3.
VV zobral na vedomie informáciu vedúceho Interligy, že mužstvá NK Revúca a KS Blokers
Lodž sa po 2. turnaji odhlásili zo súťaže. Turnaje, ktoré sa mali uskutočniť v Revúcej a Lodži sa
neuskutočnia. Uskutoční sa len finále v Košiciach dňa 30.9.2017 za účasti štyroch mužstiev.
VV žiada vedúceho súťaže Interligy, aby urobil úradnú správu z druhého a tretieho turnaja.
Termín: 15.9.2017
VV berie na vedomie informáciu vedúceho SNL, že sú odohrané všetky stretnutia a to z kôl 2,
4, 8. Stretnutia musia byť odohrané do skončenia základnej časti SNL východ a to do 16.9.
VV zobral na vedomie informáciu vedúceho súťaže SNL žiaci, že liga prebieha bez problémov.
Finálový turnaj sa uskutoční u víťaza základnej časti – pravdepodobne v Revúcej.

K bodu 4.
VV rozhodol o usporiadateľoch jednorazových Majstrovstiev Slovenska nasledovne:
M - SR juniorov dvojíc a trojíc: 21.10.2017 – NK Zalužice
M - SR juniorov jednotlivcov: 22.10.2017 – KAC Jednota Košice
M - SR mužov dvojíc a trojíc: 28.– 29.10.2017 – Sliač (vedúci podujatia G. Viňanský)
M - SR mužov jednotlivcov: 4.11.2017 – ŠK Laborec Humenné

K bodu 5.
VV zobral na vedomie informáciu reprezen. trénera žien M. Danka o príprave ženskej
reprezentácie na nadchádzajúce MS v Nymburku. Výber sa zúčastnil na šiestich turnajoch.
Záverečné sústredenie sa uskutoční v Trebišove. Termín bude určený dodatočne.
VV zobral na vedomie informáciu reprezen. trénera M. Mihoka o príprave juniorskej
reprezentácie. Výber reprezentácie sa zúčastnil na štyroch turnajoch a absolvoval dve
sústredenia. Záverečné sústredenie sa uskutočni v Humennom. Termín bude určený
dodatočne (predpokladá sa 3.-5.11).

VV poveril M . Židzikovú, aby zozbierala reprezentačné súpravy od hráčok z minulých MS tak,
aby boli k dispozícii pre MS v Nymburku.
VV žiada reprezentačných trénerov juniorov a žien , aby do 15.9.2017 nahlásili prezidentovi
SNA veľkosti botasiek reprezentantov. Dodať menný zoznam. Jedná sa o 10 juniorov a 9 žien
plus dvaja tréneri.

K bodu 6.
VV pripomína novým rozhodcom, ktorí absolvovali teoretickú časť školenia rozhodcov
začiatkom roka v Trebišove a v Revúcej, aby absolvovali aj praktickú časť a to pri
Majstrovstvách SR juniorov alebo mužov (Košice, Zalužice, Humenné, Sliač). Tiež sa môžu
prihlásiť ako rozhodcovia na finálový turnaj Interligy (Košice) a finálové zápasy SNL mužov
(miesto bude určené dodatočne – 8.10.). Nahlásiť sa treba prezidentovi SNA G. Viňanskému.
Tým splnia podmienky pre získanie rozhodcovskej licencie a môže im byť vydaný rozhod.
preukaz. Na základe prejaveného záujmu VV SNA nominuje tiež aj ďalších rozhodcov na
jednotlivé podujatia.
VV rozhodol, že nominácia rozhodcov na MS v Nymburku sa uskutoční po M-SR 2,3 mužov
v Sliači.
VV zabezpečí ceny pre Majstrovstvá Slovenska juniorov a mužov.
VV zobral na vedomie, že letné turnaje pod názvom FUTNET – CUP sa uskutočnili úspešne
a ďakuje organizátorom.
VV zobral na vedomie, že 24.9. bude podujatie Bratislava – športujúce mesto. Zmluvu s
organizátormi o účasti podpísala aj SNA.
VV žiada vedúcich žiackych družstiev, aby sa podieľali na organizovaní regionálnych súťaží pre
žiakov pod hlavičkou nohejbalových klubov v spolupráci s miestnymi základnými školami.
Najmä v mesiacoch september – december je najmenej školských súťaží a o to väčšia
možnosť účasti žiakov. Na organizovanie turnajov by prispela aj SNA.

K bodu 7.
Prezident SNA G. Viňanský poďakoval prítomným za účasť.

Zapísal: M. Mihok

Overili: Š. Dunaj
M. Klisenbauerová

