
SLOVENSKÁ NOHEJBALOVÁ ASOCIÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

korešpondenčná adresa: 038 02 Diaková 111, 

___________________________________________________________________________

Zápisnica č.2

zo zasadnutia VV a KK SNA

dňa 1. septembra 2021

Miesto konania:  Diaková

Prítomní za VV:       M. Kováč,  M. Klisenbauerová,  J. Dusko,  J. Kostúrik ,  Z. Varga, J.Brutovský,  P. Kováč,

Neprítomní za VV:   K. Serdel, J. Panica, Š. Dunaj,

Prítomný za KK:     J. Hrubej, G. Viňanská       neprítomný za KK: M.Šavrnoch

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

Zasadnutie VV SNA je                     =UZNÁŠANIASCHOPNÉ =

Program zasadnutia:          1.Úvod, kontrola prítomnosti, schválenie orgánov VV, kontrola 

uznášaniaschopnosti

                                               2.Prejednanie úloh vyplývajúcich z obsahu pracovného 

harmonogramu zasadnutí VV SNA

* prejednanie a vyhodnotenie stavu plnenia úloh Kalendárneho plánu súťaží- ligová súťaž a turnaje

* prejednanie  stavu zmien smerníc a poriadkov pre súťaže SNA

* prejednanie stavu príprav na MS v nohejbale v Prahe

* operatívne otázky riešenia činnosti komisií
* prejednanie správy o činnosti Kontrolnej komisie a ŠTK

                                              3. Aktuálne otázky SNA v tomto období:

*Ligová súťaž,- vzhľadom na neuskutočnenie MS mužov v Prahe) návrh  a schválenie upravených 
termínov, 

*Upraviť termíny a stanoviť miesto konania M Slovenska muži, príp. Slovenský pohár

* Majstrovstvá sveta juniorov v dňoch 17.-19.9.2021stav príprav, schválenie nominácie

*prejednanie prípadnej účasti  žien na MS v Španielsku/ ak bude relevantné/

*schválenie -Smernica pre prípravu športových odborníkov....., prejednanie licenčného systému
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*prejednanie a stanovenie termín a miesto školenia rozhodcov nohejbalu v roku 2021

*prejednanie a schválenie návrhu organizácie žiackej súťaže v SNA

*prejednať stav príprav medzištátneho zápasu s Maďarskom

                                                4.Rôzne, návrhy na ďalšiu činnosť, diskusia, záver

                                                5. Návrh a prijatie uznesenia

K     bodu 1:  

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

programom.

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

* Prezident SNA navrhol za zapisovateľa I.Dubjakovú  zo sekretariátu SNA

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

* Prezident SNA navrhol za overovateľov zápisnice a  skrutátorov  J. Duska, M.Klisenbauerová

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

VV schválil aby sa zasadnutie riadilo navrhnutým programom a zvolenými orgánmi..

K     bodu 2:  

Prejednanie úloh vyplývajúcich z obsahu pracovného harmonogramu zasadnutí VV SNA

  A) prejednanie a vyhodnotenie stavu plnenia úloh Kalendárneho plánu súťaží- ligová súťaž a turnaje 

( predniesol:   prezident M. Kováč  

-predniesol ako informáciu na základe zrušenia MS mužov a jeho presunu na rok 2022 rozhodnutím UNIF z júna 2021  a

doporučil zmeniť a doplniť niektoré akcie do Plánu činnosti

Diskusia:

20.– 21.11. 2021 - Majstrovstvá Slovenska – dvojky, trojky – NK Revúca

- Školenie rozhodcov - Revúca

- Zasadnutie VV a KK SNA  Revúca

27.11.2021 - Majstrovstvá Slovenska – jednotlivci – prejednať s NK Zalužice/ NK Belá n/Cirochou

28.12.2021 - Vianočný medzinárodný turnaj OPEN  - prejednať s NK Slávia Trnava

- Slovenský pohár – muži OPEN – sa v roku 2021 nekoná

                                                                                 Priebeh hlasovania :           ZA: 7   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0
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Záver: VV schvaľuje zmeny a doplnenie Plánu činnosti na rok ( Kalendárny plán súťaží)

B) prejednanie  stavu zmien smerníc a poriadkov pre súťaže SNA a turnaje ( predniesol:  Š Dunaj – 

smernice (v zastúpení) a M.Kováč- Smernica pre prípravu a vzdelávanie športových odborníkov , Zoznamy

SNA- športových reprezentantov a talentovaných športovcov, Smernica pre nohejbalistu roka-L. Gabák , 

J.Dusko za Smernicu GDPR   )

Diskusia: 

M. Kováč informoval, že Š. Dunaj zatiaľ pracuje na zmenách registračného poriadku a zmeny budú navrhnuté

po ich dopracovaní a schvaľované hlasovaním per rollam.

M.Kováč: J. Dusko – zrealizovať schôdzku s pani, ktorá nám robí Smernicu GDPR a zaškoliť k ochrane osobných 

údajov p. Dubjákovú 

G.Viňanská – navrhuje zmeniť v Smernici pre nohejbalistu roka , že by mali byť nominované i ženy každý rok, nie len

v roku konania MS žien a upraviť zmenu údajov u J. Kilíka.  

J. Kostúrik vystúpil s názorom, že hodnotenie žien by nemalo byť každý rok, pretože nemajú pravidelnú súťaž- 

hrávajú len v klubových súťažiach.

Záver:

Sekretariát upraví zoznam športovcov podľa pripomienok.

  

C) prejednanie stavu príprav na MS v nohejbale v Prahe  ( predniesol:  M. Kováč               )

   Majstrovstvá sveta v nohejbale mužov , ktoré sa mali pôvodne konať v dňoch 26.-28.novembra 2021 v Prahe sa 

oznámením UNIF z júna 2021 konať nebudú. Z tohto dôvodu budeme musieť upraviť Plán činnosti na rok 2021 a s tým 

súvisiace akcie reprezentačného týmu a niektoré opatrenia budeme musieť zrušiť a naopak, niektoré budeme môcť doplniť

do Plánu činnosti. O tomto budeme informovať v ďalšom bode programu- bod. Č.3.

Záver: Berie sa na vedomie 

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

D) operatívne otázky riešenia činnosti komisií          ( predniesol:     M. Kováč         )

*Zmeny v komisiách- doplnenie metodického vedenia žien o R. Makaru, prípadné doplnenie komisie žiakov o P. Kováča, 

Diskusia:  Z.Varga – komisia pre regionálne súťaže (západ) 

M. Kováč odpovedal, že rozhodnutím z Konferencie, bola komisia pre regionálne súťaže zrušená a činnosť zabezpečuje komisia 

pre súťaže pod vedením K. Serdela

Záver: VV berie na vedomie
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                                                                                 Priebeh hlasovania :           ZA: 7   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0

E) prejednanie správy o činnosti Kontrolnej komisie a ŠTK ( predniesol:    J.Hrubej )

J.Hrubej predniesol správu – viď príloha 

Diskusia:  J.Hrubej  a G.Viňanská majú v pláne  kontrolu ekonomických záležitostí  SNA u p. Kolesárovej 

Záver:  VV berie na vedomie

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

K     bodu 3:  

Aktuálne otázky SNA v tomto období:

                             A) Ligová súťaž,- vzhľadom na neuskutočnenie MS mužov v Prahe) návrh  a schválenie upravených 
termínov, ( predniesol: K. Serdel- v zastúpení M.Kováč   )

M. Kováč predniesol správu- viď príloha

Diskusia: 0

Záver: VV súhlasí zo správou a berie na vedomie

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

B) Upraviť termíny a stanoviť miesto konania Majstrovstiev Slovenska mužov, príp. Slovenský pohár 

( predniesol: M. Kováč) viď bod č.2

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

C) Majstrovstvá sveta juniorov v dňoch 17.-19.9.2021 stav príprav, schválenie nominácie 

( predniesol: D.Ifka a L. Gabák)

Diskusia:

L.Gabák zoznámil VV SNA s programom MS juniorov:

15.9.2021 – bude rozlosovanie 

16.9.2021 – odjazd v 8:00 h. (prenajatý tranzit)

19.9.2021 – koniec MS juniorov v Rumunsku 

Team: D.Ifka – tréner reprezentácie juniorov , P.Pomykal – asistent trénera, 8 nohejbalových hráčov – Lukáš Zubák, 

Igor Zubák, Dávid Zubák, Matej Prachár, Samuel Novák, Patrik Tatár, Adam Varga, Marko Melíšek, Tomáš Dulava- 

ako náhradník, 1x rozhodca (Ján Šouc)  
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Záver:

M. Kováč zaistí na ministerstve výnimku pre celý team a zabezpečí uplatnenie rozhodnutia vlády ohľadne covid19 

a upresní s prezidentom UNIF p. Kleníkom zmenu pôvodne nominovanej delegácie.

I.Dubjáková – zabezpečí malé Vlajky SNA/SR v počte cca 30 ks

M.Kováč zabezpečí doplnenie dresov o 5 súprav veľkosti „M“, a vybavenie pitným režimom hráčov a realizačného 

týmu.

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

D) prejednanie prípadnej účasti  žien na MS v Španielsku/ ak bude relevantné/( predniesol: M.Kováč  )

Stav príprav na sústredenie žien v dňoch 17.-19.9.2021 v Diakovej- predniesol J. Dusko)

Diskusia:

J.Hrubej – po konzultácii s G.Viňanskou by sa malo ísť na MS v Španielsku;

M.Kováč – prejednával s K. Kleníkom či tam môžeme ísť, pretože už je po termíne prihlášok;

G.Viňanská – v prvom rade poďakovala J. Duskovi, že si to vzal všetko na starosť, a je toho názoru a svojho 

pohľadu, že bude lepšie keď sa pôjde na MS;

J.Kosturík – to hodnotí, že z hospodárskeho hľadiska je za účasť na MS; 

J. Dusko – je na pochybách účasti na MS v Španielku, niektoré hráčky, ktoré boli oslovené nechcú ísť na MS, nemajú 

ani takú výkonnosť.  Aktívna hráčka je G.Viňanská, hráčka Barbora Lehutová by sa zúčastnila na sústredení žien, 

oslovené boli aj hráčky čo boli na MS v roku 2019;

G.Viňanská – je toho názoru, že na sústredení žien vybrať len 3 ženy, ktoré by chceli ísť na MS;

Z.Varga – stretáva sa 8 žien na tréning, ktorý bol už 6x, výkonnostne nie sú pripravené;

J.Brutovský – z pohľadu finančného hľadiska má SNA na to financie. Reálna možnosť je teraz taká, že by mali ísť 

ženy na MS, v nasledujúcich rokoch to už nemusí byť.  Z rôznych hľadísk by sa malo ísť už preto, že sú na to dotácie 

a iné materiálne zabezpečenie;

J.Hrubej – na sústredení by sa mal zrealizovať team na MS v Španielsku;

M.Klisenbauerová – musíme sa rozhodnúť hneď teraz na zasadnutí VV SNA a zaslať prihlášku;

P.Kováč – nedať ženám možnosť výberu, či chcú ísť alebo nie, ale dať im to príkazom reprezentovať Slovenskú 

republiku

M.Kováč - v súčasnej situácii sme inde ako pred dvoma rokmi, v súčasnosti je systém iný ako v minulosti. V 

historickej dobe sa nebudovalo tak systematicky ako teraz. Na sústredení žien, ktoré bude 17.18.19.2021, by ich 

mohli motivovať a presvedčiť metodik Rišo Makara a Patrik Perun, ktorí majú na to schopnosti. Musíme rozhodnúť 

na zasadnutí VV, či sa pôjde na MS v Španielsku.Treba vytvoriť na to podmienky a určiť komisiu pre zabezpečenie 

tejto akcie.Navrhol do komisie J. Duska, M. Klisenbauerovú a G. Viňanskú

Komisia realizačného teamu:

J. Dusko – vedúcí realizačného teamu, M. Klisenbauerová, G. Viňanská, R. Makara – metodik

17.,18.,19.9.2021 – sústredenie žien v Diakovej 

2.10.2021 – záverečné sústredenie žien pred MS v Španielsku – Z.Varga prejedná a zabezpečí halu

M.Kováč – komunikácie s UNIF p. Kleníkom

G.Viňanská – komunikácie s organizátorom MS v Španielsku 

              

                                                                   Priebeh hlasovania :           ZA: 5  PROTI: 1  ZDRŽAL SA : 1
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Záver:

Členovia VV rozhodli, o  účasti  žien na MS v Španielsku. Na sústredení 17.-19.9.2021 sa rozhodne o prípadnej 

nominácii žien a realizačného týmu.

E) schválenie -Smernica pre prípravu športových odborníkov....., prejednanie licenčného systému

( predniesol: M. Kováč)

Diskusia: J. Kostúrik navrhol zmenu ohľadne podmienok pre určenie umiestnenia hráčov do zoznamov 

športovcov

M. Kováč vysvetlil, že sa jedná o dokument spracovaný v zmysle zákona o športe a ISŠ MŠ a úprava 

podmienok nie je prípustná

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

Záver: VV schvaľuje Smernicu pre prípravu športových odborníkov SNA

F) prejednanie a stanovenie termínu a miesta školenia rozhodcov nohejbalu v roku 2021

( predniesol: M. Kováč )

Diskusia:  M.Kováč navrhuje uskutočniť školenie v čase konania MSR v Revúcej.

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

Záver: VV stanovil školenie na 20.11.2021 kedy budú Majstrovstvá Slovenska – dvojky, trojky - NK Revúce

                                                                                 

G) prejednanie a schválenie návrhu organizácie žiackej súťaže v SNA ( predniesol:  M. Kováč )

Diskusia: Z.Varga informoval, že žiaci sa pripravujú vo Vrbovom, zatiaľ nie je jasné, či budú pripravení pre 

súťaž. M. Kováč informoval, že aj v Martine sa pripravujú žiaci, ale pre súťaž v tomto roku ešte nevie zaručiť 

ich účasť. Informoval, že vec prejednal s J. Kilíkom, ktorý je vedúci súťaže, že bude uskutočnená turnajovým 

spôsobom a J. Kilík do začiatku súťaže pripraví Smernicu pre realizáciu súťaže.

                                                                  Priebeh hlasovania :           ZA: 6   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 1

Záver: J. Killík pripraví do konca septembra Smernicu pre žiacku súťaž a termíny turnajov budú v októbri, 

novembri a decembri.

H) prejednať stav príprav medzištátneho zápasu s Maďarskom 25.9. v Martine ( predniesol: L. Gabák )

Diskusia:

L.Gabák – zoznámil VV s prípravou,  zúčastní sa Slovensko A, Slovensko B, Maďarsko sľúbilo účasť, Rumunsko zatiaľ 

nevie potvrdiť  účasť pre to, že nie sú zaočkovaní, Česko nie keďže má doma súťaž.  

                                                                                 Priebeh hlasovania :           ZA: 7   PROTI: 0   ZDRŽAL SA : 0
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Záver: J.Brutovský – prejedná účasť s Polskom a L. Gabák  pripraví  smernicu.

K     bodu 4:  

Rôzne, návrhy na ďalšiu činnosť, diskusia, záver

Diskusia:

J.Brutovský – G.Viňanská je zodpovedná za články a rozhovory SNA  – zasielať jej pre úpravu 

Propagácie klubov NO KAC Jednota Košice (centrum Košic) a NK Zalužice.

Zakladanie účtu  aplikácie – TikTok, ktorá  je mobilná aplikácia a sociálna sieť na vytváranie a zdieľanie krátkych 

videí.

Záver: 0

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

    K     bodu 5:  

Návrh a prijatie uznesenia, záver

VV SNA na svojom zasadnutí konaného dňa:  1.9.2021 v: Diakovej ,schvaľuje v zmysle hore 

uvedeného programu uznesenie špecifikované v jednotlivých bodoch programu a jednotlivých 

uznesení  podľa Zápisnice z konania zasadnutia VV SNA.

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

Záver: 

Prezident poďakoval zúčastneným za účasť. Uznesenie bude zverejnené na web stránkach SNA

Zapísal: Ilona Dubjaková Overili: Peter Kováč, Ján Dusko                     

V Diakovej 1.septembra  2021
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