
Slovenská nohejbalová asociácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Z á p i s   č. 2
zo zasadnutia VV SNA a KK SNA v Zalužiciach dňa 5.5.2017

Prítomní za VV SNA : G. Viňanský, M. Mihok, M. Klisenbauerová, Š. Dunaj, J. Siládi,  J. Kilík, B. Belko, J. 
Kristeľ, M. Danko

Neprítomní za VV SNA : M. Černota

Prítomní za KK SNA : L. Gabák, J. Hrubej

Neprítomní za KK SNA : M. Židziková

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu

2. Kontrola úloh -  zápis a uznesenia VV SNA 4.3.2017

3. Dlhodobé súťaže – Interliga, SNL muži, SNL žiaci (vedúci súťaží)

4. Jednorazové súťaže – Pohár majstrov, M-SR žiakov (10.06.2017)

5. Reprezentačné výbery pre rok 2017 a plán prípravy (Mihok, Danko)

6. Rôzne (valné zhromaždenie KŠZ, výzvy MŠVVaŠ – ekonomika, web stránka, rozhodcovia, klubové 
podujatia, ďalšie úlohy, atď.)

7. Uznesenie, 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 M. Mihok

Priebeh hlasovania:       ZA: 8     PROTI: 0     ZDRŽAL SA: 0

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí J. Kristeľ, M. Danko

Priebeh hlasovania:       ZA: 8     Proti: 0     ZDRŽAL sa: 0

K bodu 2.

VV skonštatoval, že M-SR sa uskutočnia v Zalužiciach dňa 10.06.2017. Termíny pre ďalšie podujatia 
(M-SR) sú stanovené a záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom alebo tel. prezidentovi SNA.



VV stanovuje termín na návrh zmien v hracom poriadku do 30.6.2017. Zodpovední : v zápise č. 1

VV zobral na vedomie, že bolo zaplatené výchovné za hosťovanie S. Galusa v českom klube NK Climax
Vsetín.

VV zobral na vedomie, že bol pripravený návrh na anketu „Nohejbalista roka“.

VV žiada svojich členov , aby vo svojich kluboch prejednali návrh ankety. Na najbližšom VV SNA sa 
uzatvoria tieto podmienky. Do platnosti vstúpi v roku 2018.

K bodu 3.

VV zobral na vedomie informáciu od vedúcich súťaží SNL mužov a žiakov. Obidve súťaže prebiehajú 
bez väčších problémov.

VV skonštatoval, že do SNL juniorov sa prihlásili dve družstvá. Na základe toho rozhodol, že juniorská 
súťaž sa neuskutoční.

VV poveruje G. Viňanského vydať propozície M-SR žiakov do 10.05.2017.

VV rozhodol, že prihlásiť sa na M-SR žiakov je potrebné do 31.5.2017. Na základe počtu prihlásených 
družstiev usporiadateľ určí, že či akcia bude jedno alebo dvojdňová.

VV zobral na vedomie účasť NO KAC Jednota Košice na Európskom pohári v Karlových Varoch.

K bodu 5.

VV zobral na vedomie správu o príprave juniorskej reprezentácie na rok 2017, ktorú predložil 
reprezentačný tréner M. Mihok. Prvé sústredenie sa uskutoční v dňoch 6.5. – 8.5.2017.

VV zobral na vedomie správu o stave ženskej reprezentácie a plán prípravy od reprezentačného 
trénera M. Danka. V najbližšej dobe sa v spolupráci VV a reprezentačného trénera pripraví systém 
materiálno-technického zabezpečenia ženskej reprezentácie.

K bodu 6.

VV zobral na vedomie informáciu prezidenta SNA o konaní valného zhromaždenia KŠZ, na ktorom sa 
zúčastnil.

VV poveruje L. Gabáka, aby s p. Oklamčákom prejednal  jeho prístup na web stránku asociácie, čo by 
malo priniesť skvalitnenie prehľadnosti tejto web stránky. Prezident pripomenul, že na jednom 
z predchádzajúcich VV SNA boli určení členovia, ktorí mali na starosti zkvalitnenie web stránky. 

VV vyzýva sekretára SNA p. Reháčka, aby zverejnil aktuálny zoznam rozhodcov. Termín : 31.05.2017

VV zobral na vedomie informáciu prezidenta SNA , že dotácia pre SNA od MŠVVaŠ pre rok 2017 je vo 
výške 34 200 EUR. 

Špecifikácia  a účel použitia tejto sumy je v zmluve, ktorá bude po jej podpísaní ministrom zverejnená 
na web stránke asociácie. 

Na VV SNA boli upresnené termíny konania letných turnajov nasledovne: 



1.7. – Humenné, Dobrá Niva

8.7. – Trebišov, Vsetín (na podujatí sa zúčastní ligový výber a juniori SR)

15.7. – Košice

5.8. – Belá nad Cirochou

29.8. – Zalužice (Zemplínska Šírava)

VV súhlasí s účasťou SNA na podujatí: Bratislava – športujúce mesto 24.9. Zodpovedná: M. 
Klisenbauerová 

K bodu 7.

VV schvaľuje odpoveď p. Nadániymu a to na základe jeho oznámenia zo dňa 15.11.2016.

Prezident SNA poďakoval prítomným za účasť a skonštatoval, že toto zasadnutie VV pracovalo 
konštruktívne.

Zapísal: M. Mihok                                                             Zápisnicu overili: J. Kristeľ

                                                                                                                            M. Danko   

  


