Slovenská nohejbalová asociácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Zápis č. 3
zo zasadnutia VV a KK SNA v Zalužiciach dňa 12.10.2019
Prítomní za VV: G. Viňanský, M. Mihok, J. Ďusko, J. Kostúrik, M. Kováč, M. Klisenbauerová, J. Kilík
Neprítomní za VV SNA: I. Hulín, Š. Dunaj
Prítomní za KK SNA: M. Šavrnoch
Neprítomní za KK SNA: J. Hrubej, J. Panica
Hostia: M. Danočko, Ľ. Kováč

Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola úloh – zápis z VV SNA konaného 28.08.2019
Dlhodobé majstrovské súťaže – muži, žiaci (konečné výsledky)
Jednorazové majstrovské súťaže – muži, juniori (výsledky, zabezpečenie)
Majstrovstvá sveta žien a juniorov – Michalovce (prihlásení, organizačno-technické
zabezpečenie, žiadosti, výprava SR)
5. Rôzne, diskusia
6. Uznesenie, záver

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

ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Za zapisovateľa bol navrhnutý M. Mihok
Priebeh hlasovania :

ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA : 0

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

ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA : 0

VV zobral na vedomie, že z posledného VV SNA nevyplynuli žiadne úlohy.

K bodu 2.
VV zobral na vedomie ukončenie dlhodobých súťaží v kategórii mužov a žiakov.
VV skonštatoval, že priebeh obidvoch líg bol bez problémov.
VV vyjadruje poďakovanie vedúcim súťaže SNL východ a stred – Š. Dunajovi a J. Kristeľovi za
bezproblémové riadenie súťaže.

VV ďakuje NK Belá n/C. za zorganizovanie finálového turnaja SNL mužov a NK Revúca za
zorganizovanie finálového turnaja SNL žiakov.

K bodu 3.
VV skonštatoval, že Majstrovstvá Slovenska mužov a juniorov sú zabezpečené a uskutočnia sa
v termíne stanovenom v športovom kalendári.

K bodu 4.
VV schválil za asistenta trénera reprezentácie žien M. Kováča.
VV zobral na vedomie, že príprava reprezentačných výberov juniorov a žien prebieha podľa plánu.
VV navrhol širšiu nomináciu rozhodcov na blížiace sa Majstrovstvá sveta. Poveril prezidenta SNA
jednať s každým navrhnutým kandidátom o jeho účasti na šampionáte.
VV rozhodol, že členovia VV a KK SNA sa budú podieľať na príprave šampionátu.
VV rozhodol, že členom VV a KK SNA bude hradené ubytovanie a strava počas konania MS. Účasť
nahlásiť do 31.10.2019 prezidentovi SNA.
VV zobral na vedomie, že priebeh prípravy na Majstrovstvá sveta je bez väčších problémov.
VV zobral na vedomie, že k dnešnému dňu nie je známy presný počet krajín, ktoré sa zúčastnia MS,
pretože niektorí majú vízovú povinnosť. Počet prihlásených krajín na MS do riadneho termínu bol 15.
VV požiadal členov VV a KK SNA, aby boli nápomocní pri technickom zabezpečení prípravy MS, aby
šampionát mal hladký priebeh.

K bodu 5.
VV zobral na vedomie, že by bolo vhodné do budúcna zabezpečiť zastrešenie lokálnych ligových
turnajov v rámci SR záverečným „finálovým“ turnajom organizovaným SNA.
VV zobral na vedomie, že na Základnej škole vo Vrbovom začal činnosť nohejbalový krúžok. Po
zimnej príprave uvažujú aj o účasti v žiackej lige SNA.
VV rozhodol, že po Majstrovstvách sveta sa uskutoční zasadnutie VV a KK SNA a potom konferencia,
na ktorej bude zvolený nový prezident.
VV zobral na vedomie, že v súčasnosti je problematické organizovanie školenia trénerov či
rozhodcov.

K bodu 6.
Prezident SNA poďakoval prítomným za účasť.

Zapísal: Marián Mihok

Overili: Jozef Kostúrik, Miroslav Kováč

