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Zápisnica č.1
zo zasadnutia VV a KK SNA

dňa 28.mája 2021

Miesto konania:  Diaková – sídlo SPORT SERVICE,s.r.o, Diaková 111,

Prítomní za VV:       M. Kováč, Š. Dunaj, M. Klisenbauerová, J. Dusko, K. Serdel, J. Panica(prišiel v 17,00 hod),              
J.Brutovský

Neprítomní za VV:  P. Kováč, J. Kostúrik

Prítomný za KK:     J. Hrubej

Z celkového počtu 9 členov VV SNA bolo prítomných 7 členov, (nadpolovičná väčšina je 5 členov.)

Zasadnutie VV SNA je                     =UZNÁŠANIASCHOPNÉ =

Program zasadnutia:           1.Úvod, kontrola prítomnosti, kontrola uznášaniaschopnosti

                                              2.Prejednanie príprav na konferenciu SNA  

                                                    *program konferencie a návrh komisií  pre Konferenciu                                       

                                                    *Plán činnosti na rok 2021 a Kalendárny plán súťaží

                                                    *Rozpočet na rok 2021

                                                    *Stanovy SNA a registračný poriadok

                                                    *Návrh zmien organizačnej štruktúry a vedúcich oblastí

                                              3. Informácia a prejednanie stavu web stránky SNA

                                                4.Prejednanie a schválenie zmien Hospodárskej smernice- dotačný      
program

                                                5.Prejednanie návrhov zmien v Hracom poriadku

                                                6.Prejednanie návrhov na zmenu/doplnenie členov orgánov VV

                                                7.Rôzne, návrhy na ďalšiu činnosť, príprava na MS, diskusia, záver
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K bodu 1:

* Prezident SNA predniesol program zasadnutia a dal hlasovať, aby sa zasadnutie riadilo predloženým 
programom.

                                                                               Priebeh hlasovania:            ZA: 6   PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0

* Prezident SNA navrhol za zapisovateľa J. Staneka  zo sekretariátu SNA

                                                                              Priebeh hlasovania :           ZA: 6   PROTI: 0    ZDRŽAL SA : 0

* Prezident SNA navrhol za overovateľov zápisnice J. Duska, M. Kováča

                                                                              Priebeh hlasovania:            ZA: 6   PROTI: 0    ZDRŽAL SA : 0

VV schválil aby sa zasadnutie riadilo navrhnutým programom a volenými osobami..

K bodu 2:

    * Prezident predniesol návrh na  termín konania Konferencie dňa 12.6.2021 v Diakovej od 09,00hod

  * k programu konferencie a návrhu komisií  pre Konferenciu  

   Prezident predniesol návrh programu Konferencie a návrh na zloženie jej orgánov . 

    Š. Dunaj navrhol, aby návrhy boli prejednané s navrhnutými kandidátmi do komisií a vypustiť  bodč. 10 
navrhovaného programu Konferencie( doplnenie programu o prejednanie prihlášok za členov) a vytvoriť 
článok na Stránkach SNA k jasnému postupu záujemcov o členstvo vo VV SNA ,ako, kde a akým spôsobom 
majú poslať prihlášky do SNA

    M.Klisenbauerová navrhla doplniť všeobecné informácie pre účastníkov Konferencie o chýbajúcu časť-      
Volebná komisia a . 

VV poveril prezidenta realizáciou zmeny programu a p.Klisenbauerovú a J.Brutovského prípravou 
NÁVODU na podávanie prihlášok pre členstvo do SNA

                                                                                 Priebeh hlasovania :           ZA: 6   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0

     *k Plánu činnosti na rok 2021 a Kalendárny plán súťaží, 

    * Prezident predniesol návrh na  vedúcich súťaží- západ: Z.Varga, stred J. Kristeľ, východ- Š.Dunaj, návrh 
na uskutočnenie prípravy športových odborníkov v podmienkach SNA v zmysle pripravenej smernice. 
Zoznámil členov VV s pripravovanou Smernicou pre činnosť komisie reprezentácie a hlavnými úlohami SNA 
v roku 2021.Členovia VV boli stručne informovaní o jednotlivých úlohách v priebehu roku. V Kalendárnom 
pláne súťaží bolo rozhodnuté, že podporovaných turnajov SNA bude zatiaľ 5 – miesta boli schválené 
a doplnené v Pláne činnosti.

    *Š. Dunaj vystúpil s požiadavkou, aby sa priveľa akcií neplánovalo, lebo je to časovo náročné, zvlášť 
v tomto roku a za súčasných epidemiologických opatrení. - v septembri 2021 na zasadnutí VV SNA treba 
prejednať registračný poriadok a systém dokumentácie pre registráciu hráčov a klubov spolu s J. 
Brutovským cez web stránku.
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*M.Klisenbauerová sa ponúkla, že vytvorí manuál pre pridávanie informácii od klubov na stránku SNA 
a upozornila na zle uvedené údaje v organizačnej štruktúre u nej a J. Brutovského.

*J.Dusko vystúpil s otázkou, že doteraz s ním nikto neprejednával otázku vytvorenia a vedenia reprezentácie 
žien, a že spolu s  komisiou reprezentácie dohodne termín na sústredenie širšieho výberu reprezentácie  
žien

*Prezident požiadal o diskusiu, ohľadne plánu činnosti- usporiadania majstrovstiev Slovenska 
a Slovenského poháru v kat. muži a juniori.Po diskusii bolo navrhnuté riešenie obmedziť počet súťaží v kat. 
muži a ženy a venovať sa viac žiakom a juniorom, pretože kat. muži má plne vyplnený program 
odsúhlaseným systémom prípravy na MS v Prahe a tiež, že z hľadiska plánovania je lepšie si pripraviť akciu, 
ako ju následne doplánovávať

*Š.Dunaj vyslovil požiadavku, že  treba osloviť kluby o záujem o usporiadanie MR v nohejbale do 11.9.2021

*J.Brutovský vystúpil s príspevkom, že treba pripraviť marketingové opatrenia k MS v nohejbale v Prahe 2021 

VV :

Poveril vedením súťaží východ-Š.Dunaj, stred-J.Kristeľ  a západ Z. Varga, vedúcim súťaže-K.Serdela

Rozhodol  dotovať zatiaľ 5 turnajov pod záštitou SNA

Poveruje Š.Dunaja prípravou materiálu pre schválenie Registračného poriadku SNA na budúcom 
zasadnutí VV SNA a v spolupráci s administratorom web stránky SNA realizovať opatrenia pre 
možnosti online registračných postupov.

Poveruje J. Duska prípravou, organizáciou a vedením reprezentácie SR v kategórii žien

Poveruje Š.Dunaja vykonať prieskum v kluboch ohľadne možností usporiadania, alebo 
uskutočnenia prípadných jednorázových akcií( MS, SP)

Ukladá J.Brutovského, v spolupráci s L. Gabákom pripraviť zámysel marketingových opatrení na MS 
v Prahe

                                                                                 Priebeh hlasovania :           ZA: 6   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0

    *k Rozpočtu na rok 2021

* Prezident predniesol Návrh rozpočtu na rok 2021 a uvedením príjmov a výdavkov na rok. Zároveň uviedol, 
že v tomto roku sa počíta s výdavkom pre odmeny rozhodcom a trénerom nohejbalu, ktorých budeme mať 
celkom 12 osôb s certifikáciou .

*v diskusii vystúpili 3 členovia VV a vyjadrili súhlas s návrhom rozpoču.

VV poveril predsedu hospodárskej komisie J.Kostúrika prednesením návrhu rozpočtu na rok 2021 na 
Konferencii SNA 

                                                                                 Priebeh hlasovania :           ZA: 6   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0
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 *K Stanovám  SNA a registračnému poriadku

*Š.Dunaj predniesol návrh s tým, že po jeho schválení Konferenciou bude dopracovaný registračný poriadok 
a následne celý Hrací poriadok.

*v diskusii prítomní vyjadrili súhlas zo znení, s tým že M.Klisenbauerová vzniesla otázku na účasť 
športovcov SNA v iných organizáciách ako napr FIFTA..., čo jej bolo vysvetlené, že práve zmenou Stanov sa 
dosiahne kvalitatívne lepšie riešenie v súlade zo Zákonom o športe

  VV poveril Š.Dunaja prednesením návrhu zmien Stanov SNA na Konferencii SNA  a následne 
priebežne dopracovať znenie registračného poriadku a Hracieho poriadku.

                                                                                 Priebeh hlasovania :           ZA: 6   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0

*k Návrhu zmien štruktúry a vedúcich oblastí

*Prezident predniesol návrh štruktúry riadiacich orgánov, komisií a vedúcich oblastí pre schválenie e 
Konferenciou. Novo uvedená štruktúra je z hľadiska účelnosti optimalizovaná a spĺňa požiadavky aj na 
operatívne riadenie.. V dokumente bude súčasť Plánu činnosti SNA na rok 2021.

*Š Dunaj vystúpil s otázkou, ako je to zo zodpovednosťou viceprezidentov a vzťahu k plneniu povinností 
predsedov komisií

*Predsedajúcim bolo vysvetlené že viceprezidenti sú odbornými orgánmi na pomoc pre riešenie vecí 
predsedami komisií, ktorí sú zodpovední za svoje oblasti

    VV poveril prezidenta predniesť návrh štruktúry a vedúcich oblastí na Konferencii dňa 12.6.2021 

                                                                                 Priebeh hlasovania :           ZA: 6   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0

K bodu 3:

Informácia a prejednanie stavu web stránky SNA

*J. Brutovský podal informáciu o vedení stránky SNA.

*M. Klisenbauerová a Š.Dunaj vyjadrili, že je nutné vytvoriť Návod ako vytvoriť kartu klubu (formulár) 
a zaslať členom VV SNA

*Dunaj vyslovil nespokojnosť s komplikovaným spôsobom preklikov a tiež s nejasnosťami ohľadne vlastnenia 
domény 

*Dusko vystúpil s požiadavkou na zistenie, a aby J.Brutovský – vysvetlil platby za doménu – 1x250€ ročne a 1x 
250€ na dva roky (?)ako je to s platbami za web stránku SNA

*M.Kováč vyjadril, že túto otázku dá preskúmať a Kováč ml. – zistiť ako to je s doménou SNA, do konferencie 
podať informáciu VV SNA 

VV poveril prezidenta dať vypracovať správu o reálnom stave financovania web stránky SNA 
a informovať VV do 12.6.2021 

                                                                                 Priebeh hlasovania :           ZA: 6   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0
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K bodu 4:

Prejednanie a schválenie zmien Hospodárskej smernice- dotačný      program

*Prezident predniesol informáciu o štrukturovaní a zámeru dotačného programu, ktorý má napomôcť pre 
rozvoj nohejbalu a bude uvedeným v  Rozpočte SNA na rok 2021. Členovia VV nemali námietky.

VV poveril prezidenta informovať účastníkov Konferencie 12.6.2021 o obsahu dotačného programu 
zameraného na žiakov a mládež.

                                                                                 Priebeh hlasovania :           ZA: 6   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0

K bodu 5:

Prejednanie návrhov zmien v Hracom poriadku

*Š.Dunaj predniesol návrh zmien HP s odôvodnením, aby sa neopakovali situácie z posledných ročníkov 
ligovej súťaže a pre jasnejšie formulácie ustanovení HP.

*Prezident predniesol informáciu, že navrhuje Hrací poriadok bude členený samostatne po prijatí Stanov 
SNA konferenciou a bude pozostávať zo Súťažného poriadku, Disciplinárneho poriadku, Licenčného 
a prestupového poriadku a Registračného poriadku

*M. Klisenbauerová vystúpila s požiadavkou, aby Sadzobník poplatkov bol súčasťou Hracieho poriadku, na 
čo predsedajúci vzniesol návrh, že bude samostatnou prílohou Hracieho poriadku

VV rozhodol, že Hrací poriadok bude členený samostatne po prijatí Stanov SNA konferenciou a bude 
pozostávať zo Súťažného poriadku, Disciplinárneho poriadku, Licenčného a prestupového poriadku 
a Registračného poriadku a Sadzobník poplatkov bude samostatnou prílohou Hracieho poriadku. 
Súčasne VV schvaľuje zmeny Hracieho poriadku v navrhnutom znení dňom 29.5.2021.

                                                                                 Priebeh hlasovania :           ZA: 6   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0

K bodu 6:

Prejednanie návrhov na zmenu/doplnenie členov orgánov VV

 Prezident informoval o:

1, Návrhu volieb do orgánov SNA a návrh zriadenia a obsadenia komisii do konania konferencie SNA.  
Predniesol obraz súčasného stavu, keď končia 2 členovia VV a jeden KK SNA a má záujem, aby Z. Varga bol 
vo VV SNA. Súčasní členovia VV a KK –P. Kováč a P. Kočiš zatiaľ neprejavili záujem o prácu, o čom informuje 
v Správe o činnosti VV.

2, skutočnosti, že p. Matija podal žiadosť o zaradenie problematiky členstva klubu KZOaŠK na Konferenciu, 
ktorá bola podaná v roku 2009

*v diskusii Š.Dunaj vyjadril názor, že  uvedená problematika nie je dôvodom, prejednávať ju na Konferencii. 
Keby to bola prihláška, ktorá má náležitosti podľa stanov SNA, tak by to bolo dôvodom..
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*J.Dusko vyjadril názor, že uvedená problematika je šírená osobou p. Matiju a prihláška neobsahuje 
predmetné skutočnosti, preto tiež nedoporučuje túto problematiku ako samostatný bod programu na 
Konferencii

*p. Hrubej /KK SNA/uviedol:- uvedenú problematiku si pamätám, z roku 2009 a Konferencia vtedy 
neodsúhlasila účasť p. Matiju na Konferencii, a súhlasí s názorom, že keď chce p. Matija prihlásiť klub, tak 
nech podá riadne prihlášku.

*p. Klisenbauerová- vystúpila , že ona si pamätá túto udalosť, lebo bola prítomná a vyjadrila názor, že 
podstatou  problému je ,že nie sú splnené požiadavky stanov a tým pádom ani nemôžeme reflektovať na 
žiadosť p. Matiju.

VV rozhodol, že obsadenie komisií pre voľby bude zabezpečovať prezident SNA. VV súčasne rozhodol, 
že doplnenie Programu konferencie SNA dňa 12.6.2021 o bod programu-zaradenie problematiky a 
prejednanie  stavu, ktorý opísal p. Matija- nedoporučuje, lebo nespĺňa parametre prihlášky za člena 
SNA.

                                                                                 Priebeh hlasovania :           ZA: 7   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0

K bodu 7:

Rôzne, návrhy na ďalšiu činnosť, diskusia, záver

*Prezident predniel návrh troch Smerníc- Smernica pre kontrolnú činnosť ,Smernica pre prípravu športových 
odborníkov  a Smernice pre reprezentáciu a zoznamy reprezentantov a talentovaných športovcov .Uvedené 
smernice vychádzajú z dikcie ustanovení Zákona a športe a následne Informačného systému športu. 

*Uvedené znenia smerníc boli prejednané, členovia VV nevyjadrili pripomienky, na ďalšom zasadnutí VV 
SNA budú schvaľované, a následne  formálne úpravy vykoná sekretariát SNA.

*Prezident informoval o pripravovanom systéme prípravy reprezentácie na MS v Prahe, ich materiálnom 
zabezpečení a súčasne predniesol návrh rozdelenie úloh, spôsob činnosti. Za splnenie zodpovedá najmä 
komisia reprezentácie pod vedením L. Gabáka.

*Na zasadnutie VV SNA boli prizvaní 3 hostia- L. Gabák, P.Perun a D.Ifka-ktorí vysvetlili dielčie úlohy a plány  
ako aj plánovaný rozpočet. Interpretovali zámer uskutočnenia sústredenia repre vo Vsetíne a Kapošvári- 
pripraví predseda komisie repre a uvedené bude plánované v Pláne činnosti na rok 2021 a predstaví tiež na 
Konferencii SNA dňa 12.6.2021.

VV ukladá sekretariátu formálne pripraviť Smernice pre ich schválenie na ďalšom zasadnutí VV SNA. 
VV rozhodol, že akceptuje návrh rozpočtu komisie reprezentácie a bude vyvíjať úsilie na jeho 
naplnenie. Súčasne poveruje L. Gabáka ako predsedu komisie riadiť celkovú prípravu reprezentácie 
na MS v Prahe.

                                                                                 Priebeh hlasovania :           ZA: 7   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0

Zapísal: Ján Stanek Overili: Ing. Miroslav Kováč, J.Dusko                                   

V Diakovej 28.mája 2021
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