Zápis z XIV. Konferencie Slovenskej volejbalovej federácie
23. jún 2019, hotel Aqua City, Poprad

ZÁPISNICA
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou
Názov športovej organizácie:

Slovenská volejbalová federácia

Názov zasadajúceho orgánu:

XIV. Konferencia SVF

Miesto konania zasadnutia:

Poprad

Deň konania zasadnutia:

23.6.2019

Čas začiatku zasadnutia:

9.00

Čas ukončenia zasadnutia: 15.50

Predsedajúci:

Mgr. Karol Haťapka

Zapisovateľ:

Patrícia Chovancová

Zoznam pozvaných delegátov (52):

delegáti OV SVF Bratislava:
1 Mgr. Katarína Nemcová predseda ObV
2 Ivan Husár ObV
3 Eva Koseková ŠŠK Bilíková
4 Stanislav Demetrovič VK Studienka
delegáti OV SVF Západ:
5 Mária Hollá VK Schaeffler Skalica
6 Mária Andová ObV
7 Ivan Štefko st. ObV
8 Ján Pazdernatý Púchov
9 Jarmila Rúčková Piešťany
10 Rastislav Filípek Trnava
11 Martin Vadrna VM Senica
12 Ľubomír Pöštényi VM Senica

delegáti OV SVF Východ:
13 Mgr. Milan Kundľa predseda ObV
14 Zorislav Porubovič ObV
15 Pavel Šteliar ObV
16 Ing. Emil Blicha ŠK Elba Prešov
17 Mgr. Viera Čižeková TJ Sokol Giraltovce
18 Peter Šterbák VK Slávia TU KE
19 Ladislava Hricáková ŠK Gym.Humenné
20 Ing. Peter Lakata Vranov n./Topľou

delegáti OV SVF Stred:
21 Alena Bieliková ObV
22 Lukáš Chudý VK Rachmaninka LM
23 Mgr. Štefan Majeský VK Hnúšťa
24 Juraj Závodský Vollejball Academy
25 Igor Pasiar VK Iskra Hnúšťa
26 JUDr. Štefan Baláž
AVR – zástupca rozhodcov:
27 Igor Schimpl predseda
TMK – zástupca trénerov:
28 Vladimír Přidal predseda TMK
Beach – zástupca plážového volejbalu:
29 Miroslav Andrássy
Zástupcovia klubov - ŽENY:
30 Michal Matušov Slávia UK
31 Róbert Anda Volley Project UKF NT
32 Ing. František Lipták BK 97 STOVA SNV
33 Róbert Hronský VTC Pezinok
34 Pavol Mančák VO Hit Trnava
Zástupcovia klubov - MUŽI:
35 Peter Štepánek VK Prievidza
36 Roman Šipoš VKM Stará Ľubovňa

37 Jaroslav Petrucha Spartak Myjava
38 Daniel Bruch COP Trenčín
39 Ing. Milan Šimoňák VK KDS Košice
40 Ing. Marián Palenčár VK PU Mirad Prešov
41 Marek Rojík MVK Zvolen
42 Eduard Hronský VKP-SPU
Zoznam neprítomných delegátov (10):
1 Eva Podhorná ObV
2 Ladislav Popeláš ŠVK Pezinok
3 Soňa Púryová ŠK Hamuliakovo
4 Štefan Bukviar ObV
5 Peter Varga
6 Imrich Olejník VK Prešov
7 Juraj Šujan VK N.M.V.
8 1.BVK Bratislava
9 Žák Jozef Svidník TJ Slávia
10 Dávid Ferencz VK Spartak UJS

1. Otvorenie rokovania a privítanie hostí
Prezident Martin Kraščenič otvoril XIV. Konferenciu SVF a privítal delegátov, členov správnej
rady a hostí a odovzdal slovo Mgr. K. Haťapkovi, ktorý bol prezidentom SVF poverený
riadením konferencie.
2. Správa o uznášaniaschopnosti konferencie SVF
P. Haťapka skonštatoval, že na Konferenciu bolo pozvaných 52 delegátov s právom
hlasovať, z ktorých sa zaprezentovalo 41, čo predstavuje 78,8 % platných hlasov, čo
znamená, že Konferencia je uznášania schopná. /pozn.: v priebehu Konferencie sa
zaprezentoval delegát p. Štepánek, počet prítomných delegátov tak stúpol na 42.
3. Schválenie programu rokovania

Navrhovaný program rokovania:
1. Otvorenie rokovania a privítanie hostí (Kraščenič)
2. Správa o uznášaniaschopnosti konferencie SVF (Haťapka)
3. Schválenie programu rokovania (Haťapka)

4. Schválenie rokovacieho poriadku (Haťapka)
5. Schválenie volebného poriadku (Haťapka)
6. Voľba pracovných komisií, mandátovej a návrhovej (Haťapka)
7. Odovzdanie vyznamenaní a ocenení SVF (Kraščenič)
8. Prijatie čestných členov SVF (Haťapka)
9. Správa prezidenta SVF o činnosti SVF a Správnej rady (Kraščenič)
10. Správa o hospodárení SVF (Bukovská)
11.Správa o hospodárení Slovak Volleymanagment s.r.o. (Singer)
12. Schválenie výročnej správy za rok 2018 a správa auditora k účtovnej závierke (Haťapka)
13. Správa predsedu rady regionálneho volejbalu SVF (Suchánek)
14. Správa kontrolóra a predsedu dozornej rady SVF (Vestenická)
Prestávka s občerstvením
15. Diskusia
16. Správa mandátovej komisie
17. Voľba člena Správnej rady SVF, zástupcu športovcov (Kumi)
18. Voľba podpredsedu arbitrážnej komisie SVF (Kumi)
19. Schválenie súťažného poriadku SVF (Haťapka)
20. Schválenie registračného a priestupkového poriadku SVF (Haťapka)
21. Schválenie disciplinárneho poriadku SVF (Haťapka)
22. Rozvoj športovej infraštruktúry (Kraščenič)
23. Správa návrhovej komisie, návrh uznesenia
24. Záver rokovania
25. Obed
Návrhy k bodu 15:
p. prezident Kraščenič dal návrh, aby sa do uvedeného rokovacieho programu doplnil bod č.
15 / Správa marketingového partnera.
Hlasovanie k návrhu p. Kraščeniča:

Hlasovalo 41 delegátov Konferencie z toho:
Za – 41
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol schválený

Návrhy k bodu 24:

P. Schimpl dal návrh doplniť do programu bod Úprava vykonávacích pokynov.

Hlasovanie k návrhu p. Schimpla:

Hlasovanie za doplnenie bodu 24 do uvedeného rokovacieho programu / Úprava
vykonávacích pokynov.

Hlasovalo 40 delegátov Konferencie z toho:
Za – 19
Proti – 9
Zdržali sa hlasovania – 12
Návrh nebol schválený

Hlasovanie za schválenie rokovacieho programu XIV. Konferencie v zmysle so
schválenou zmenou.

Hlasovalo 41 delegátov Konferencie z toho:
Za – 41
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol schválený
p. Haťapka dal hlasovať o Schválenie rokovacieho poriadku aj s návrhom o doplnenie
bodu č. 15 / Správa marketingového partnera.

Hlasovalo 41 delegátov Konferencie z toho:
Za – 41
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Rokovací poriadok bol schválený
Návrh k bodu č.4 / schválenie rokovacieho poriadku:
P. Haťapka dal návrh k čl. 3 bod 6 a to je dĺžka trvania diskusného príspevku. Dal návrh, aby
bola dĺžka diskusného príspevku stanovená konferenciou na 5 min.
Hlasovanie za uvedené znenie rokovacieho poriadku aj s dĺžkou diskusného poriadku
5 min.

Hlasovalo 41 delegátov Konferencie z toho:
Za – 36
Proti – 5
Zdržali sa hlasovania – 0
Rokovací poriadok bol schválený

4. Hlasovanie za schválenie volebného poriadku:
P. Haťapka informoval, že znenie Volebného poriadku SVF dostali všetci delegáti
v materiáloch pred Konferenciou. Spýtal sa, či má niekto pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
P.Vestenická uviedla, že v čl. 4 bod 5 sa má znenie VP doplniť o "pokiaľ nie je stanovené
inak". Požiadala o vysvetlenie tejto formulácie.
P. Heinrich vysvetlil, keďže volenými funkciami sú aj orgány spravodlivosti a v článku 6 je
možnosť hlasovania per rollam teda nie cez konferenciu, tým pádom 3 mesačná lehota
neprichádza do úvahy, takže v tom je vlastne význam "pokiaľ nie je stanovené inak"
(napríklad iným predpisom).

Hlasovalo 41 delegátov Konferencie z toho:
Za – 41
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Volebný poriadok bol schválený

5. Návrh na zloženie návrhovej komisie:
Peter Lakata
Alena Bieliková
Katarína Nemcová
Sekretár komisie:
Marek Prokeš
Hlasovanie o návrhu na zloženie návrhovej komisie:

Hlasovalo 41 delegátov Konferencie z toho:
Za – 41

Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrhová komisia v zložení Peter Lakata, Alena Bieliková, Katarína Nemcová a sekretár
komisie Marek Prokeš bola jednomyseľne schválená.
6. Návrh na zloženie mandátovej komisie:
Jaroslav Petrucha
Pavol Mančák
Eva Koseková
Sekretári komisie:
Ingrid Bukovská
Patrícia Chovancová
Hlasovanie o návrhu na zloženie mandátovej komisie:

Hlasovalo 41 delegátov Konferencie z toho:
Za – 41
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Mandátová komisia v zložení Jaroslav Petrucha, Pavol Mančák, Eva Koseková a sekretári
komisie Ingrid Bukovská, Patrícia Chovancová bola jednomyseľne schválená.
7. Odovzdanie vyznamenaní a ocenení SVF
P. Kubo odprezentoval návrh správnej rady SVF pre udelenie vyznamenaní a ocenení
nasledujúcim členom:
Udelenie bronzovej lopty:
Eva Stümpelová-Kasášová
Udelenie Pamätnej plakety SVF: Mikuláš Szatmáry, Ivan Štefko, Ľudovít Jobbágy, Michal
Bella, Ingrid Bukovská, Tomáš Singer, Karol Haťapka, Richard Vlkolinský.
Udelenie titulu Čestné uznanie SVF: Juraj Hugec, Štefan Derevjanik, Marián Kováčik
Prijatie čestných členov SVF
SVF navrhla titul Čestného člena SVF pre Viktora Mazúra.

P. Viktor Mazúr bol Konferenciou SVF jednomyseľne schválený za Čestného člena
SVF.
Ďakovný list prezident SVF
Štefan Bukviar ukončenie činnosti v oblastnom výbore.
9. Správa prezidenta SVF o činnosti SVF a Správnej rady SVF
Prezident SVF M. Kraščenič predniesol správu prezidenta.

Hlasovanie o schválení Správy prezidenta SVF

Hlasovalo 41 delegátov Konferencie z toho:
Za – 41
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Správa prezidenta SVF bola schválená

10. Správa o hospodárení SVF

p. Bukovská predniesla správu o hospodárení SVF
Hlasovanie o schválení Správy o hospodárení SVF

Hlasovalo 41 delegátov Konferencie z toho:
Za – 41
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Správa o hospodárení SVF bola schválená

10. Správa o hospodárení Slovak Volleymanagement s.r.o.

p. Singer predniesol správu o hospodárení Slovak Volleymanagement s.r.o

Hlasovanie o schválení Správa o hospodárení Slovak Volleymanagement s.r.o.

Hlasovalo 41 delegátov Konferencie z toho:
Za – 41
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Správa o hospodárení Slovak Volleymanagement s.r.o. bola schválená
12. Schválenie výročnej správy za rok 2018 a správa auditora k účtovnej závierke
p. Bukovská predniesla správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
p. Haťapka uviedol, že výročná správa za r. 2018 sa schvaľuje a správa auditora k účtovnej
závierke sa v zmysle stanov berie na vedomie.
Hlasovanie o schválení Výročnej správy za rok 2018

Hlasovalo 42 delegátov Konferencie z toho:
Za – 42
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Výročná správa za rok 2018 bola schválená
Konferencia zobrala správu audítora k účtovnej závierke na vedomie

13. Správa predsedu Rady regionálneho volejbalu SVF

p. Suchánek predniesol správu predsedu Rady regionálneho volejbalu SVF
Konferencia zobrala správu predsedu Rady regionálneho volejbalu SVF na vedomie.

14. Správa kontrolóra a predsedu Dozornej rady SVF

p. Vestenická predniesla Správu kontrolóra a predsedu Dozornej rady SVF
Hlasovanie o schválenie Správy kontrolóra a predsedu Dozornej rady SVF

Hlasovalo 42 delegátov Konferencie z toho:
Za – 42
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Správa kontrolóra a predsedu Dozornej rady SVF bola schválená

Prestávka

15. Správa marketingového partnera Media fresh
P. Osvald predniesol Správu marketingového partnera Media fresh.

16. Diskusia
p. Schimpl poďakoval za priestor vystúpiť na Konferencii ako nový prezident komisie
rozhodcov. Poznamenal, že v návrhu na úpravu VP, ktorý neprešiel, chcel dve zmeny: po 1.
aby boli v 1. lige mužov dvaja rozhodcovia a po 2. aby boli cestovné náhrady pre rozhodcov
vo výške 20 centov/km, s tým že na SR boli schválené 12 centov/km. Ďalej dodal, že hoci
pán Hank už nie je prezidentom komisie rozhodcov, ostáva vo funkcii v SR a zmení sa to
vtedy, keď to bude nevyhnutné. Ďalej informoval všetkých o zmenách v rámci AVR, dodal, že
majú množstvo nových nápadov, veľa vecí by chceli zmeniť a zlepšiť - kluboví rozhodcovia,
obsadenie rozhodcov v príprave na sezóny, školenia atď. Plánujú radikálny systém odmeny
rozhodcov, pravdepodobne bude zámer prejsť na paušálnu sumu.
p. Blicha sa poďakoval prezidentovi a vedeniu SVF za podporu za to, čo robí pre volejbal na
východnom Slovensku. Ďalej skritizoval správanie niektorých členov SR za poškodzovanie
dobrého mena a etiky.
P. Hronský smeroval svoje otázky na členov SR, pýtal sa ich "dokedy budú prebiehať "žabomyšie" vojny a obštrukcie". Dodal, že do SR boli delegovaní na to, aby pomáhali volejbalu a

delegátom. Priamo sa spýtal p. Holienčíka koľko financií priniesol do slovenského volejbalu a
na koľkých podujatiach osobne bol.
P. Holienčík sa zapojil do diskusie. Uviedol, že nechodí na akcie, ktoré sú organizované
podľa neho proti ustanoveniam SR. Ďalej detailne vysvetľoval situáciu ohľadom financií v
SVM z konca roka 2018.
P. Bukovská informovala, že pohľadávky Media Fresh sú všetky vyrovnané za SVF aj za
SVM.
P. Kubo kritizoval p. Holienčíka, aby neškodil volejbalu a aby zvážil pôsobenie v SR.
p. Holienčík reagoval, že má projekt na získavanie detí do volejbalu. Ďalej uviedol, že nie je
stále zapísaný ako konateľ SVM a preto nemôže vystupovať v mene s.r.o. a SVF a získavať
peniaze pre volejbal.
P. Lipták sa takisto kriticky vyjadril k p. Holienčíkovi a spýtal sa, prečo chce by konateľ SVM,
keď pred rokom na Konferencii bol za jej zrušenie. Ďalej sa spýtal prezidenta SVF, prečo nie
je na Konferencii člen SR Miloš Dubovec, keď plážový volejbal je na tom zle.
p. Kraščenič uviedol, že sa p. Dubovec ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.
p. Holienčík uviedol, že v dobe, keď pred rokom chcel zrušiť SVM, bol prokurista a firma bola
v mínuse. Preto žiadal jej zrušenie. Ďalej dodal, že SVM bola v závere roka 2018 v mínuse a
musela takmer vyhlásiť konkurz.

p. Bukovská tieto informácie dementovala s tým, bola urobená uzávierka s.r.o. ktorá je v
pluse a nemohla byť v roku 2018 na pokraji krachu. Tak to odobrila aj nezávislá audítorka.
P. Vestenická chcela počuť sumu od p.Osvalda, aká prišla na účet SVM v priebehu roka a
pýtala sa na detaily úhrad podľa zmluvy.
p. Osvald reagoval, že na konci roka ešte nebola dohoda ako pokračovať v spolupráci, ale
keď k dohode došlo, sú aktuálne všetky záväzky zo strany Media Fresh uhradené.
p. Lipták uviedol, že nie sú dôležité dátumy, ale či kluby dostali peniaze.

p. Vestenická dodala, že dozorná rada je na to, aby spravila záver k určitým dátumom.
p. Lipták dodal, že nesmeroval kritiku na p. Vestenickú, ale na SR. Spýtal sa prečo nemá
federácia autá.
p. Holienčík uviedol, že prišiel s návrhom na SR, aby mala SVF autá od importéra, ale nebol
k tomu pripustený.
p. Nemcová sa spýtala, či máme finančné krytie na ME 2019 v Bratislave.
p. Kraščenič odpovedal, že väčšia časť rozpočtu ME je krytá.
p. Singer dodal, že rozpočet sa začína napĺňať. Je podpora od MŠ SR, mesta Bratislava,
VÚC Bratislava, viaceré zmluvy s partnermi sú podpísané a ďalšie sú pred podpisom.
p. Andrássy sa spýtal p. Liptáka ako myslel to, že plážový volejbal je na tom zle.
p. Lipták uviedol, že si myslí, že to bolo jasne povedané v správe prezidenta SVF.
p. Prieložný uviedol, že podľa neho SR nie je vtiahnutá do deja a nemôže rozhodovať.
Uviedol, že sa cíti v SR zbytočný a preto išiel do praxe. Pýtal sa na presnú sumu akú SVF
zaplatí na prenájom ZŠ O. Nepelu na ME žien v Bratislave. Dodal, že organizačný výbor,
ktorého je členom, nemal ani jedno rokovanie.
p. Singer odpovedal, že rokovania s mestom BA a firmou STARZ sa začali pred viac ako
rokom a po výmene vedenia mesta sa rokovania obnovili. ZŠ ja potvrdený a rezervovaný,
presná suma bude známa až po odsúhlasení zastupiteľstva mesta, čo je nevyhnuté z
dôvodu, že akcia bude trvať dlhšie ako 10 dní. Dodal, že SVF požiadala mesto o 75percentnú zľavu.
p. Hronský na adresu p. Prieložného uviedol, že do SR bol zvolený ako zástupca
extraligových klubov, ale má pocit, že nezastupuje všetky kluby.
p. Holienčík poznamenal, že nepozná zmluvy s partnermi na ME a že nie je schválený
rozpočet na rok 2019.

p. Kraščenič k tomu uviedol, že zmluvy s partnermi sa riešia dlhodobo a predchádzajú tomu
dlhé mesiace príprav. Dodal, že p. Holienčik nie je podporovateľom ME v Bratislave a nie je
preto prizývaný na rokovania s partnermi. K p. Prieložnému dodal, že organizačný výbor ME
je v súčinnosti s CEV zložený z odborníkov na každom poste, uskutočnilo sa 5 rokovaní s
organizátormi, posledné šieste bude v júli v Ankare.
p. Bukovská uviedla, že to, že nebol schválený rozpočet SVF je obraz SR.
p. Singer dodal, že rozpočet bol viackrát predložený na SR, ale vždy sa hľadali nedostatky.
Dodal, že rozpočet bol schválený SR per rollam - 4 hlasovali za, 2 proti a 2 nehlasovali. Na
SR v Humennom (11. 6.) bol predložený už po niekoľkýkrát rozpočet na ME, ale p. Holienčík
na SR nebol, pretože sa nešlo podľa rokovacieho poriadku. Rozpočet na ME bude súčasťou
celkového rozpočtu SVF, pôjde to na hlasovanie per rollam.
p. Hank vyjadril nespokojnosť s fungovaním medzi SR a sekretariátom SVF. Ďalej sa
venoval systému a spôsobu vyplácania rozhodcov. Poďakoval sa Media Fresh za podpis
zmluve o reklame.
p. Kraščenič uviedol, že rozpočet je schválený v poriadku. Doplní sa do neho rozpočet na
ME. Komplikáciou v rozpočte bolo stopnutie paušálneho vyplácania rozhodcov. Dodal, že na
jeho príkaz to bolo zastavené, pretože prišiel podnet na kontrolóra a následne sa požiadalo
o stanovisko legislatívnej komisie. Jej stanovisko sa pripravuje, ale sú indície, že paušálne
vyplácanie je v rozpore so zákonom a preto sa čaká na verdikt.
p. Hronský dodal, že rozhodcov vyplácajú kluby a preto by malo vedenie rozhodcov o
podmienkach rokovať v prvom rade s klubmi.
p. Kardoš pridal, že na SR bolo deklarované, že SR nechce do toho zasahovať a dohodnúť
by sa mali kluby, rozhodcovia a federácia.
p. Kraščenič dal na správnu mieru, že podnet na kontrolóra nedal on. Bol iniciátorom dohody
medzi AVR a klubmi a bude mediátorom, aby boli všetci spokojní a aby rozdielové peniaze
neplatili kluby.
p. Stražay uviedol, že vyplácanie rozhodcov bolo schválené na Konferencii v roku 2018 a
preto si myslí si, že je neetické dávať počas roka na rokovaní SR návrh na zmenu, ktorý je v
rozpore s rozhodnutím Konferencie. Zvýšené náklady by potom znášali kluby.

p. Vestenická dodala, že na SR prišiel p. Hank s návrhom na paušály a podľa nej p.
Kraščenič uviedol, že SVF rozdiel zaplatí, aby sa nenavýšili výdavky klubov.
p. Kraščenič reagoval, že p. Vestenická mení rétoriku a dodal, že sa podujal na to, že ako
mediátor pomôže k dohode. Navrhol, aby p. Prieložný, ako člen SR za kluby prebral túto
agendu.
p. Vestenická dodala, že ak je chyba v rétorike, tak je aj chyba v zápisnici, kde je uvedené,
že rozdiel berie na seba SVF.
p. Kraščenič dodal, že sa to dialo v čase, kedy nebola situácia eskalovaná a niektoré veci a
ústretové kroky sa menili za pochodu.
p. Vestenická pokračovala, že v zápise zo SR je stanovené, že SVF na návrh prezidenta
berie tento náklad na svoj účet v rozpočete, čo je spolu suma 12.000 eur. Následne prišiel
podnet na kontrolóra, že ide o nesúlad rozhodnutia Konferencie a uznesenia SR. P.
Vestenická konzultovala tento problém s p. Fisterovou, hl. kontrolórkou športu. Tá uviedla, že
suma 12.000 eur (cca 0,5 percenta rozpočtu SVF) je bežná suma, bežné výdavky a SR
môže v tomto prípade prijať rozhodnutie. Ďalej p. Fisterová podľa p. Vestenickej dodala, že
podľa Zákona o športe musí byť na zápasoch prítomný športový odborník, v prípade, že by
sa tak nestalo, je to porušenie zákona a môže prísť k pozastaveniu dotácie z MŠ SR.
p. Kraščenič reagoval, že sú tri body, na ktoré treba reagovať. 1 - nemyslí si, že po
technickej stránke bolo zo strany p. Vestenickej všetko spravené dobre. Po tom, ako bol
podnet vrátený od p. Vestenickej, tak ho SVF posunula na legislatívnu komisiu. 2 - nemyslí
si, že suma 12.000 eur je zanedbateľná, aby sa tým nemuselo zaoberať. Každé euro je
dôležité. 3 - ak dá legislatívna komisia za pravdu AVR, tak SVF sumu 12.000 eur zaplatí bez
zaťaženia klubov tak ako bolo sľúbené.
p. Prieložný dodal, že sa pri hlasovaní na SR zdržal, pretože to nie je v záujme klubov.
p. Kraščenič dodal, že vyjadril podporu návrhu p. Hanka, s ktorým mal dve rokovania o
budúcej spolupráci. Cieľom bolo nájsť dohodu medzi klubmi a rozhodcami.

p. Schimpl dodal, že je za rokovanie s klubmi, ale nie je to jednoduché. Dal návrh na
uzavretú súťaž, kde sa dohodnú podmienky tak, že kluby dajú vklad do súťaže, z čoho sa
budú vyplácať rozhodcovia a SVF môže fungovať ako mediátor.
p. Heinrich uviedol, že rozhodnutie SR bolo neštandardné a zistil, že dodatok má chyby.
Zákon o cestovných náhradách neumožňuje paušálne vyplácanie bez ohľadu na to, koľko
rozhodca cestuje. Po konzultácii s daňovým úradom prišli k záveru, že v cestovnom by bola
aj odmena pre rozhodcu, čo je simulovaný právny úkon, ktorý je neplatný. Takisto je toho
názoru, že SR by nemala meniť rozhodnutia Konferencie. Potom by to bolo o deviatich
ľuďoch v SR a nie o delegátoch konferencie. K tomuto problému vypracuje legislatívna
komisia stanovisko.
17. Správa mandátovej komisie

p. Koseková predniesla správu mandátovej komisie
Konferencia zobrala Správu mandátovej komisie na vedomie
18. Voľba člena Správnej rady SVF, zástupcu športovcov
19. Voľba podpredsedu arbitrážnej komisie SVF
p. Kumi, predseda volebnej komisie oznámil, že sa v stanovenom termíne poslali platné
prihlášky na post člena SR SVF, zástupcu športovcov dvaja kandidáti - Mgr. Martin Sopko st.
(navrhovateľ Marián Palenčar) a Mgr. Adriana Marčeková (navrhovateľ Michal Suchánek).
Na post predpredsedu arbitrážnej komisie SVF sa prihlásili kandidáti JUDr. Ing. Miroslav
Chlípala Phd. (navrhovateľ Michal Suchánek) a Mgr. Ing. Martin Kizek, Phd. (bez udania
navrhovateľa).
Kandidáti na člena Správnej rady SVF, zástupcu športovcov museli doručiť minimálne 50
podpisov aktívnych hráčov, ktorí súhlasili s ich kandidatúrou.

Po prekontrolovaní:
- Kandidáti na člena SR SVF, zástupca športovcov: M. Sopko predložil 50 podpisov, z toho
39 platných a 11 neplatných. A. Marčeková predložila 58 podpisov, z toho 54 platných a 4
neplatné.

- Kandidáti na podpredsedu arbitrážnej komisie SVF. M. Chlípala doložil dokument o
nadobudnutí vzdelania a bol navrhnutý členom SVF. M. Kizek doložil dokument o
nadobudnutí vzdelania, ale nebol navrhnutý členom SVF.

Verdikt Volebnej komisie:
- M. Sopko nesplnil náležitosti potrebné ku kandidatúre, A. Marčeková splnila náležitosti
potrebné ku kandidatúre
- M. Chlípala splnil náležitosti potrebné ku kandidatúre, M. Kizek nesplnil náležitosti potrebné
ku kandidatúre.
predseda volebnej komisie p. Kumi na záver prehlásil, že príprava volieb ako aj sčítanie
hlasov spôsobilosti kandidátov prebiehalo za účasti kontrolóra SVF, v súlade so Stanovami
SVF a Zákonom o športe.
Návrh, aby voľba v oboch prípadoch prebehli verejne:

Hlasovalo 41 delegátov Konferencie z toho:
Za – 41
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Konferencia schválila spôsob hlasovania verejným spôsobom.
Voľba člena SR - zástupca športovcov - kanditátka Adriana Marčeková

Hlasovalo 41 delegátov Konferencie z toho:
Za – 37
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 4
Adriana Marčeková bola zvolená do funkcie člena SR - zástupca športovcov kandidátka
Voľba podpredsedu arbitrážnej komisie - kanditát Miroslav Chlípala

Hlasovalo 41 delegátov Konferencie z toho:

Za – 38
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 3
Miroslav Chlípala bol zvolený do funkcie podpredsedu arbitrážnej komisie SVF
20. Schválenie súťažného poriadku SVF (Haťapka)
p. Husár uviedol, že v uvedenom materiáli nie sú zvýraznené zmeny.
p. Stražay dodal, že červeným sú vyznačené terminologické zmeny, modrou sú vyznačené
iné zmeny.
p. Husár dal návrh, aby v SP čl. 5, odsek 5, 2. odrážka bola zrušená.
Hlasovanie na návrh:

Hlasovalo 41 delegátov Konferencie z toho:
Za – 9
Proti – 32
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh nebol prijatý
Hlasovanie - schválenie súťažného poriadku v navrhnutom znení:

Hlasovalo 41 delegátov Konferencie z toho:
Za – 35
Proti – 2
Zdržali sa hlasovania – 4
Súťažný poriadok bol schválený
21. Schválenie registračného a prestupný poriadku SVF (Haťapka)
p. Husár, Singer, Stražay, Kardoš, Prokeš viedli debatu na tému výchovné pre kluby v
prípade prestupu hráča v rámci Slovenska a do zahraničia. Cieľom je to, aby zahraničné

kluby museli rovnako ako slovenské zaplatiť pri prestupe nezmluvného hráča do 23 rokov
domácemu klubu výchovné. p. Singer dodal, že súhlasí, ale musí to ísť v súlade s predpismi
z FIVB a CEV. Do diskusie sa zapojili aj p. Kubo, Porubovič, Prieložný, Heinrich, Hronský,
Matušov, Rojko a Šipoš.
Po dlhej diskusii padol konečný návrh: hlasovanie za schválenie prestupového poriadku tak
ako bol schválený s výhradou, že bude dopracovaný odkaz na transferovú smernicu. Toto
bude predložené Konferencii na odhlasovanie per rollam - do 20. 7. 2019.
Hlasovanie - schválenie registračného a prestupného poriadku v navrhnutom znení s
výhradou:

Hlasovalo 41 delegátov Konferencie z toho:
Za – 41
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Súťažný poriadok bol schválený
22. Schválenie disciplinárneho poriadku SVF (Haťapka)
Návrh, že disciplinárny poriadok bude schválený per rollam
Hlasovalo 41 delegátov Konferencie z toho:
Za – 41
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh bol schválený
23. Rozvoj športovej infraštruktúry (Kraščenič)
prezident SVF p. Kraščenič informoval o rokovaniach so štátom v spolupráci s vedeniami
ďalších kolektívnych halových športov basketbal a hádzaná o možnosti rozvoja infraštruktúry
športových hál. Vláda by na tento účel mala schváliť dotácie. Návrh na schválenie tejto
dotácie bol do 30. 6. 2019, ak by sa to nestihlo, je prísľub, že to bude po lete. Delegátov
Konferencie požiadal o mandát na ďalšie rokovania.

24. Správa návrhovej komisie, návrh uznesenia

p. Nemcová predniesla uznesenie Konferencie
Hlasovanie za prijatie uznesenia

Hlasovalo 38 delegátov Konferencie z toho:
Za – 38
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Znenie uznesenie bolo schválené

25. Záver rokovania

26. Obed

Zápisnicu zapísal:

Patrícia Chovancová a Filip Hudec

Predsedajúci:

Karol Haťapka

Prezident SVF:

Martin kraščenič

