
Slovenská nohejbalová asociácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Zápis č. 1

zo spoločného zasadnutia VV SNA a KK SNA 

konaného dňa 13.5.2016 v Košiciach

Prítomní za VV SNA : G. Viňanský, M. Mihok, M. Danko, L. Strama, J. Kristeľ, P. Dzurovej, M. 
Černota

Neprítomní za VV SNA : J. Kilík, M. Klisenbauerová

Prítomní za KK SNA : J. Hrubej

Neprítomní za KK SNA : L. Gabák , M. Židziková

Program : 

1. Otvorenie, schválenie programu

2. Konferencia SNA – kontrola zápisu a uznesenia

3. Základné dokumenty – stanovy, pravidla, hrací poriadok, hospodárska smernica, systém 
prípravy a vzdelávania trénerov a rozhodcov, registrácia hráčov

4. Jednorazové a dlhodobé súťaže v roku 2016

5. Reprezentačné výbery pre rok 2016

6. Rôzne (ekonomika, web stránka, komisie – rozdelenie úloh, info MŠ, atď )

7. Uznesenie, záver

K bodu 1.

Prezident SNA privítal členov novovzniknutého VV SNA a tiež člena KK SNA.

Za zapisovateľa bol navrhnutý M. Mihok

Hlasovanie :   ZA : 7   PROTI : 0   ZDRŽAL SA : 0

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : L. Strama, P. Dzurovej

Hlasovanie : ZA : 7   PROTI : 0   ZDRŽAL SA : 0



K bodu 2.

VV schválil overovateľov zápisnice z konferencie SNA konanej dňa 23.4.2016

Schválení overovatelia : J. Kristel, J. Hrubej, M. Danko

VV poveril sekretára SNA, aby nové stanovy, ktoré boli schválené konferenciou SNA predložil 
na Ministerstvo vnútra na schválenie.

Termín : 31.5.2016

Zodpovedný : p. Reháček

K bodu 3.

VV konštatoval, že základný dokument zväzu - nové stanovy, boli prijaté konferenciou SNA.

VV rozhodol o rozdelení členov VV a KK SNA do pracovných skupín, ktoré sa budú podieľať na
aktualizácii a tvorbe ďalších dokumentov, ktoré sú potrebné pre fungovanie zväzu.

Rozdelenie:   

Tvorba systému prípravy a vzdelávania trénerov a rozhodcov, podľa najnovšej Vyhlášky 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 18. 2.2016 o odbornej príprave na 
nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe č. 110/2016 Z.z.

Zodpovední : G. Viňanský, L. Gabák

Aktualizácia hospodárskej smernice SNA (nezabudnúť na nový „inštitút“ – dobrovoľníctvo – 
zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení).

Zodpovední : M. Mihok, M. Danko

Skupina, ktorá bude mať na starosti prvú časť hracieho poriadku t. j. od kapitoly A po kapitolu
D

Zodpovední : M. Židziková, M. Klisenbauerová

Skupina, ktorá bude mať na starosti druhú časť hracieho poriadku t. j. od kapitoly E do konca.

Zodpovední : J. Kristeľ, P. Dzurovej, L. Strama

Tento hrací poriadok má spĺňať podmienky podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.

K bodu 4.

VV konštatoval, že jednorázové súťaže (Slov. pohár žiakov, juniorov a mužov) sa uskutočnili 
tak, ako boli naplánované v športovom kalendári (Zalužice, Trebišov, Revúca).

VV schválil, že KAC Jednota Košice usporiada M-SR žiakov 2,3 v termíne 18.6. – 19.6.2016

VV schválil, že KAC Jednota Košice usporiada M-SR juniorov 2,3 v termíne 5.11.2016.



VV rozhodol, že propozície pre M-SR žiakov budú vydané do 1.6.2016

Zodpovedný : J. Kilík (podľa minuloročných propozícií)

VV poveril prezidenta SNA, aby aktualizoval športový kalendár a dal ho na webstránku SNA.

Termín : 15.5.2016

VV zobral na vedomie odstúpenie klubu DPMK Košice z I. SNL mužov.

VV súhlasí, aby hráčom  DPMK, ktorí budú mať záujem hrať za iný klub v SR, bol umožnení 
prestup alebo hosťovanie pred najbližším prestupovým termínom.

VV poveril J. Kristeľa, aby pripravil jednotný formulár pre úradné správy z dlhodobých súťaží 
pre všetky kategórie.

Termín : 1.6.2016

Zodpovedný : J. Kristeľ

VV zobral na vedomie, že dlhodobá súťaž juniorov pokračuje bez problémov.

VV zobral na vedomie informáciu vedúceho žiackej ligy, že dochádza k predohrávaniu 
stretnutí z jesennej časti.

VV rozhodol, že tieto stretnutia budú zahrnuté do tabuľky až v aktuálnych termínoch.

VV dôrazne žiada kluby, ktoré štartujú v dlhodobých súťažiach, aby dodržiavali termíny 
odosielania zápisov z jednotlivých stretnutí. Jedná sa hlavne o ligu žiakov.

K bodu 5.

VV sa zaoberal situáciou v jednotlivých reprezentačných výberoch.

VV vyzýva kluby SNA, aby podali návrhy na obsadenie postov reprezentačných trénerov 
v jednotlivých kategóriach. Návrhy zaslať prezidentovi SNA.

Termín : 15.6.2016

VV konštatoval, že na svojom najbližšom zasadnutí definitívne rozhodne o reprezentačných 
tréneroch (realizačných tímoch).

K bodu 6.

Prezident SNA podal informáciu členom VV zo zasadnutia konferencie na FTVŠ v Bratislave, 
ktorá sa zaoberala implementáciou zákona č. 440/2015 z.z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov na tému „Športoví odborníci“.

VV poveril P. Dzuroveja robiť evidenciu rozhodcov, ktorí rozhodujú na jednorázových 
podujatiach (Slov. pohár, M- SR a turnaje Interligy). Táto evidencia bude potrebná pri 
nominácii rozhodcov na medzinárodné podujatia.



VV rozhodol, že usporiadatelia jednorázových podujatí budú povinní podávať úradnú správu 
v jednotnom formáte. Táto správa musí byť k dispozícii už pri najbližšom podujatí.

Zodpovedný : VV SNA

K bodu 7.

Prezident poďakoval prítomným za účasť a poprial im veľa úspechov v práci jednotlivých 
orgánoch SNA.

Zapísal : M. Mihok                                               Overovatelia : L. Strama, P. Dzurovej     


