Zápis z XV. Konferencie Slovenskej volejbalovej federácie
15. september 2020, hotel Aqua City, Poprad

ZÁPISNICA
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou
Názov športovej organizácie:

Slovenská volejbalová federácia

Názov zasadajúceho orgánu:

XV. Konferencia SVF

Miesto konania zasadnutia:

Poprad

Deň konania zasadnutia:

15.9.2020

Čas začiatku zasadnutia:

9.00

Čas ukončenia zasadnutia: 17.30

Predsedajúci:

Mgr. Karol Haťapka

Zapisovateľ:

Mgr. Miroslava Španitzová

Zoznam pozvaných delegátov (56):
delegáti OV SVF Bratislava:
1 Mgr. Katarína Nemcová predseda ObV
2 Eva Porhodná ObV
3 Eduard Štamm ObV
4 Eva Koseková ŠŠK Bilíková
5 Ladislav Popeláš ŠVK Pezinok
6 Soňa Púryová ŠK Hamuliakovo
7 Stanislav Demetrovič VK Studienka
delegáti OV SVF Západ:
8 Dušan Kamas ObV
9 Rastislav Filípek ObV
10 Milan Pivarček ObV
11 Michal Červenák Palas VK Levice
12 Pavel Trubáčik VK Skalica

13 Ľubomír Pöštényi VM Senica
14 Ivan Štefko ml. MŠK Púchov
15 Peter Riecky MVK Nové Mesto nad Váhom
16 Ján Pazdernatý 1.VK Púchov
delegáti OV SVF Východ:
17 Milan Kundľa predseda ObV
18 Eduard Petruf ObV
19 Pavel Šteliar ObV
20 Emil Blicha ŠK Elba Prešov
21 Andrej Vojčík TJ Sokol Giraltovce
22 Peter Lakata MŠK Vranov nad Topľou
23 Jozef Kurtiš VA Bardejov
24 Peter Šterbák VK Slávia TU Košice
delegáti OV SVF Stred:
25 Alena Bieliková ObV
26 Radovan Štrbavý ObV
27 Igor Pasiar ObV
28 Juraj Závodský Volleyball Academy Žilina
29 Štefan Baláž VK Slovan Rimavská Sobota
30 Štefan Majeský VK ISKRA Hnúšťa
31 Lukáš Chudý VK Rachmaninka Liptovský Mikuláš
32 Dušan Lapoš OZ Šport Žilina
33 Tomáš Varga VK ONE Ružomberok
34 Viliam Kollár TJ Mladosť Považská Bystrica

AVR:
35 Igor Schimpl prezident AVR

TMK:
36 Vladimír Přidal predseda TMK

Beach:
37 Peter Varga
38 Miroslav Andrássy

Zástupca športovcov:
39 Martin Sopko
Zástupcovia klubov – extraliga ŽENY:
40 Vladimír Hančík Slávia EU Bratislava
41 Juraj Šujan VK Nové Mesto nad Váhom
42 Pavol Mančák HIT UCM Trnava
43 Alexander Šabo VK Pirane Brusno
44 Imrich Olejník VK Prešov
45 Róbert Hronský VTC Pezinok
46 Ľuboš Červeň Volley Project UKF Nitra
Zástupcovia klubov - MUŽI:
47 Marián Palenčar VK MIRAD PU Prešov
48 Peter Štepánek VK OSMOS Prievidza
49 Daniel Bruch COP Volley
50 Milan Šimoňák VK KDS-Šport Košice
51 Ľuboš Macko TJ Slávia Svidník
52 Juraj Tiňo VK Bratislava
53 Pavol Zámečník VKP-SPU
54 Jaroslav Petrucha TJ Spartak Myjava
55 Ladislav Ferencz VK UJS Spartak Komárno
Zoznam neprítomných delegátov (10):
Podhorná Eva – ObV Bratislava
Ivan Štefko ml. – MŠK Púchov
Ján Pazdernatý – 1.VK Púchov
Eduard Petruf – ObV východ
Emil Blicha – ŠK Elba Prešov
Varga Peter – zástupca beach volejbalu
Pálenčar Marián – VK Mirad PU Prešov
Ladislav Ferencz – VK Spartak UJS Komárno
Štepánek Peter – VK OSMOS Prievidza

1. Otvorenie rokovania a privítanie hostí
Prezident Martin Kraščenič otvoril XV. Konferenciu SVF a privítal delegátov, členov správnej
rady a hostí a odovzdal slovo Mgr. K. Haťapkovi, ktorý bol Správnou radou SVF poverený
riadením konferencie.
2. Správa o uznášaniaschopnosti konferencie SVF
P. Haťapka skonštatoval, že na Konferenciu bolo pozvaných 55 delegátov s právom
hlasovať, z ktorých sa zaprezentovalo 45, čo predstavuje 81,8 % platných hlasov, čo
znamená, že Konferencia je uznášania schopná. /pozn.: v priebehu Konferencie sa
zaprezentoval delegát p. Šujan z VK Nové Mesto nad Váhom, počet prítomných delegátov
tak stúpol na 46/
3. Kontrola úloh a uznesení z predchádzajúcej Konferencie SVF
P. Haťapka otvoril bod č.3. Na predchádzajúcej Konferencii boli prijaté 2 úznesenia, a to:
1, Zosúladiť registračný a prestupový poriadok s platnou smernicou o transferoch
2, Zaslať Disciplinárny poriadok Konferencie delegátom na schválenie per rollam
P. Haťapka vysvetľoval, že obe tieto uznesenia budú predmetom XV. Konferencie, takže ich
splnenie sa presunulo na túto Konferenciu.
4. Schválenie programu rokovania
Navrhovaný program rokovania:
1. Otvorenie rokovania a privítanie hostí (Kraščenič)
2. Správa o uznášaniaschopnosti konferencie SVF (Haťapka)
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcej Konferencie SVF (Haťapka)
4. Schválenie programu rokovania (Haťapka)
5. Schválenie rokovacieho poriadku (Haťapka)
6. Schválenie volebného poriadku (Haťapka)
7. Voľba pracovných komisií – mandátová, návrhová
8. Odovzdanie vyznamenaní a ocenení SVF
9. Prijatie čestných členov SVF
10. Správa prezidenta SVF o činnosti SVF a Správnej rady (Kraščenič)
11. Správa o hospodárení SVF (Bukovská)
12. Správa o hospodárení Slovak Volleymanagement s.r.o. (Singer)
13. Schválenie Výročnej správy za rok 2019 a správa auditora k účtovnej závierke
14. Správa o činnosti rozhodcov (Schimpl)
15. Správa o činnosti klubov (Prieložný)

16. Správa o činnosti v oblasti vzdelávania trénerov (Přidal)
17. Správa predsedu rady regionálneho volejbalu SVF (Suchánek)
18. Správa marketingovej činnosti v Slovenskom volejbale (Kraščenič)
19. Správa kontrolóra a predsedu Dozornej rady SVF (Vestenická)
Prestávka - občerstvenie
20. Diskusia
21. Návrh na úpravu Stanov SVF 4
22. Správa mandátovej komisie
23. Predstavenie a voľba člena Správnej rady SVF za plážový volejbal (Kumi)
24. Predstavenie a voľba člena Správnej rady SVF za vzdelávanie, metodiku, zástupca
trénerov (Kumi)
25. Schválenie Súťažného poriadku SVF
26. Schválenie Registračného a prestupového poriadku SVF
27. Schválenie Disciplinárneho poriadku SVF
28. Správa návrhovej komisie – návrh uznesenia
29. Záver rokovania
Obed
Hlasovanie o schválení programu rokovania
Hlasovalo 45 delegátov Konferencie, z toho:
Za – 41
Proti – 0
Zdržali sa – 0
Nehlasovali - 4
Program rokovania XV. Konferencie Slovenskej volejbalovej federácie bol schválený.
5. Schválenie rokovacieho poriadku
P. Haťapka otvoril bod č. 4 a skonštatoval že každý delegát obdržal Rokovací poriadok
Konferencie a opýtal sa pozvaných, či má niekto nejaké pripomienky alebo návrhy.
P. Haťapka predložil návrh, aby dĺžka diskusného príspevku netrvala viac ako 3 minúty.
Hlasovanie k návrhu p. Haťapku:
Hlasovalo 45 delegátov Konferencie, z toho:
Za – 39
Proti – 1
Zdržali sa – 0

Nehlasovali - 5
Návrh p. Haťapku, aby dĺžka diskusného príspevku trvala maximálne 3 min. bol
schválený.
P. Haťapka dal hlasovať o schválení Rokovacieho poriadku v takom znení ako bol delegátom
predložený.
Hlasovanie o schválení Rokovacieho poriadku, tak ako bol predložený
Hlasovalo 45 delegátov Konferencie, z toho:
Za – 45
Proti – 0
Zdržali sa – 0
Rokovací poriadok bol jednomyselne schválený.

6. Schválenie Volebného poriadku
Bod č. 6 otvoril p. Haťapka. Skonštatoval, že delegátom bol rovnako v materiáloch
predložený aj Volebný poriadok Konferencie. P. Haťapka vyzval pozvaných, či má niekto
nejaké pripomienky alebo návrhy. Nikto sa neprihlásil.
Hlasovanie o schválení Volebného poriadku
Hlasovalo 45 delegátov Konferencie, z toho:
Za – 45
Proti – 0
Zdržali sa – 0
Volebný poriadok bol jednomyselne schválený.
7. Voľba pracovných komisií - mandátová, návrhová
Návrh na zloženie návrhovej komisie:
p. Jaroslav Petrucha
p. Pavol Mančák
p. Eva Koseková
p. Marek Prokeš – sekretár

Hlasovanie o schválení návrhu na zloženie návrhovej komisie:
Hlasovalo 45 delegátov Konferencie, z toho:
Za – 44
Proti – 0
Zdržali sa – 0
Nehlasovali – 1
Návrh bol schválený.
Návrhová komisia v zložení p. Jaroslav Petrucha, Pavol Mančák, Eva Koseková - členovia,
Marek Prokeš - sekretár.
Návrh na zloženie mandátovej komisie:
p. Katarína Nemcová
p. Alena Bieliková
p. Peter Lakata
p. Ingrid Bukovská - sekretár
p. Miroslava Španitzová - sekretár
p. Jana Jányová – sekretár
Hlasovanie o schválení návrhu na zloženie mandátovej komisie:
Hlasovalo 45 delegátov Konferencie, z toho:
Za – 43
Proti – 0
Zdržali sa – 0
Nehlasovali – 2
Návrh bol schválený.
Mandátová komisia v zložení p. Katarína Nemcová, Alena Bieliková, Peter Lakata –
členovia, Ingrid Bukovská, Miroslava Španitzová, Jana Jányová – sekretári.
8. Odovzdanie vyznamenaní a ocenení SVF
P. Haťapka otvoril bod č. 8 a odovzdal slovo predsedovi Komisie pre vyznamenania
a ocenenia SVF p. Kubovi. P. Kubo skonštatoval, že komisia pre vyznamenania a ocenenia
navrhla tento rok širokú škálu ocenení a taktiež mala sťaženú úlohu v tom, že sa nemohli
stretávať a museli riešiť všetko cez e-maily.

Udelenie Pamätnej plakety SVF: Ľubomír Andel, Eva Brodyová, Štefan Čus, Ľuboš
Červeň, Oliver Dibák, Marián Haľko, Ivan Hiadlovský, Fedor Hnát, Eva Holecová, Dušan
Jarotta, Peter Kalný, Eva Koseková, Július Lajčiak, Igor Murko, Katarína Nemcová, Peter
Nemečkay, Daniel Oravec, Miroslav Palgut, Ľuboslav Rohoň, Ľudovít Švihla, Ladislav
Tomčík, Tatiana Vestenická
Udelenie titulu Čestné uznanie SVF: Ján Baďura, Tibor Brida, Jofef Bréda, Juraj Cahajla,
Michal Kudla, Rudolf Leška, Tibor Riša
9. Prijatie čestných členov SVF
SVF navrhla titul Čestný člen SVF pre p. Júliu Bendeovú a Máriu Mališovú.
Hlasovanie o prijatí p. Júlie Bendovej za čestného člena SVF.
Hlasovalo 45 delegátov, z toho:
Za – 45
Proti – 0
Zdržali sa – 0
P. Júlia Bendeová bola prijatá za čestného člena Slovenskej volejbalovej federácie.
Hlasovanie o prijatí p. Márie Mališovej za čestného člena SVF.
Hlasovalo 45 delegátov, z toho:
Za – 45
Proti – 0
Zdržali sa – 0
P. Mária Mališová bola prijatá za čestného člena Slovenskej volejbalovej federácie.
10. Správa prezidenta SVF o činnosti SVF a Správnej rady SVF
P. prezident SVF M. Kraščenič predniesol správu prezidenta.
Hlasovanie o schválení Správy prezidenta SVF
Hlasovalo 46 delegátov Konferencie, z toho:
Za – 43
Proti – 0
Zdržali sa – 3
Správa prezidenta SVF bola schválená.

11. Správa o hospodárení SVF
P. Bukovská predniesla správu o hospodárení SVF.
P. Vestenická sa opýtala, čo so stratou 413 000,-€, ak by aj CEV odpustil 250 000,-€ ostane
cca 160 000,-€ z čoho sa to zaplatí?
P. Kraščenič reagoval, že k tej najväčšej položke 250 000,-€, že tak ako povedala p.
Bukovská sme v jednaní s CEV-om ako vysporiadať túto sumu, tak aby SVF nebola
v mínuse, čo sa týka tejto konkrétnej položky a vyzval p. Singera riaditeľa ME 2019 aby sa
vyjadril k danej problematiky.
P. Singer vysvetľoval, že síce prišla faktúra na sumu 250 000,-€, tá faktúra bola pôvodne na
300 000,-€ ale 50 000,-€ bolo vyplatených ešte v roku 2018, na druhej strane SVF má
potvrdenú dotáciu schválenú Správnou radou CEV-u vo výške 100 000,-€ ako príspevok na
ME 2019. To znamená, že očakávame k tomu ešte 50 000,-€ po vyrovnaní tejto čiastky a aj
z dôvodu vírusu Covid – 19, sme rokovali s vedením CEV-u a boli sme ubezpečený že túto
udalosť zatiaľ nebudeme riešiť. P. Singer ďalej vysvetľoval, že iným spôsobom cez takúto
dotáciu dokážeme tento náš dlh voči CEV-u vymazať. Ďalej skonštatoval, že v roku 2018, na
oficiálnom stretnutí prezidenta CEV-u p. Boricica, p. čestného prezidenta SVF
a viceprezidenta CEV-u Ľubora Halandu, súčasného prezidena SVF p. Martina Kraščeniča
s predsedom NRSR bola od p. predsedu NRSR odsúhlasená a verejne prisľúbená záštita
ME 2019, navyše s takýmto finančným krytím, čo sa bohužiaľ nakoniec neuskutočnilo.
Finančné podpory k tomuto podujatiu nám boli prisľúbené aj od vtedajšej p. ministerky
školstva, čo sa tiež nenaplnilo.
P. Vestenická skonštatovala, že vysvetlenia sú v poriadku ale aj tak faktom ostáva že SVF
k 31.12.2019 má mínus 413 000,-€.
P. Andrássy sa prihlásil o slovo a pýtal sa, podľa Výročnej správy bol príjem z MŠVVaŠ SR
cca 2 mil. a priznaný príspevok na mládež do 23 rokov bol 336 304,-€ a 15% z tej sumy,
ktorá bola z MŠVVaŠ SR mu vychádza cca 349 000, kde vznikol rozdiel cca 13 000,-€,
keďže sú to peniaze, ktoré majú ísť prioritne do mládeže.
P. Bukovská odpovedala, že sú to financie z MŠVVaŠ SR, ktoré musia sedieť pretože sú to
povinne zúčtovateľné položky a tam to musí sedieť na cent.
Hlasovanie o schválení Správy o hospodárení SVF
Hlasovalo 46 delegátov Konferencie, z toho:
Za – 35
Proti – 9
Zdržali sa – 2
Nehlasovali - 0

Správa o hospodárení SVF bola schválená
12. Správa o hospodárení Slovak Volleymanagement s.r.o.
P. Singer predniesol správu o činnosti o hospodárení Slovak Volleymanagement s.r.o.
P. Andrássy sa pýtal, čo zahŕňa položka ostatné v sume 200 000,-€?
P. Singer odpovedal, že tam boli ďalšie náklady ako časopis Playball vo výške 2 400,€/mesačne, reklamné plnenie Tipos vo výške 100.000€ a ďalšie náklady.
Hlasovanie o schválení Správa o hospodárení Slovak Volleymanagement s.r.o.
Hlasovalo 46 delegátov Konferencie, z toho:
Za – 35
Proti – 0
Zdržali sa – 9
Nehlasovali – 2
Správa o hospodárení Slovak Volleymanagement s.r.o. bola schválená
13. Schválenie výročnej správy za rok 2019 a správa auditora k účtovnej závierke
P. Bukovská predniesla Správu auditora za rok 2019 k účtovnej závierke.
Konferencia SVF berie na vedomie Správu auditora k účtovnej závierke.
Hlasovanie o schválení Výročnej správy za rok 2019
Hlasovalo 46 delegátov Konferencie, z toho:
Za – 35
Proti – 0
Zdržali sa – 3
Nehlasovali - 8
Výročná správa SVF za rok 2019 bola schválená.
14. Správa o činnosti rozhodcov
P. Schimpl predniesol Správu o činnosti rozhodcov.
Konferencia SVF berie na vedomie Správu o činnosti rozhodcov.

15. Správa o činnosti klubov
P. Prieložný predniesol Správu o činnosti klubov.
Konferencia SVF berie na vedomie Správu o činnosti klubov.
16. Správa o činnosti v oblasti vzdelávania a trénerov
P. Přidal predniesol Správu o činnosti v oblasti vzdelávania a trénerov
Konferencia SVF berie na vedomie Správu o činnosti v oblasti vzdelávania a trénerov.
17. Správa predsedu Rady regionálneho volejbalu SVF
Predseda Rady regionálneho volejbalu p. Suchánek sa zo zdravotných dôvodov nemohol
zúčastniť. Správu predsedu Rady regionálneho volejbalu SVF predniesol p. Kundla.
Konferencia SVF berie na vedomie Správu predsedu Rady Regionálneho volejbalu
SVF.
18. Správa k marketingovej činnosti v Slovenskom volejbale
P. Holienčík sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov a prezident SVF p. Martin Kraščenič
predniesol Správu k marketingovej činnosti v Slovenskom volejbale.
Konferencia SVF berie na vedomie Správu k marketingovej činnosti v Slovenskom
volejbale.
19. Správa kontrolóra a predsedu Dozornej rady SVF.
P. Vestenická – kontrolórka SVF, predniesla správu kontrolóra a predsedu Dozornej rady
SVF.
Hlasovanie o schválení Správy kontrolóra
Hlasovalo 46 delegátov Konferencie, z toho:
Za – 44
Proti – 0
Zdržali sa – 0
Nehlasovali – 2
Správa kontrolóra bola schválená.
Konferencia SVF berie na vedomie Správu Dozornej rady SVF.

Prestávka

20. Diskusia
P. Schimpl sa prihlásil o slovo a vyzval kluby o proaktivitu v súvislosti s tým, že ak sa majú
rozhodcovia učiť, tak je to na predsezónnych turnajoch a podobných udalostiach,
skonštatoval že AVR je za, ale často krát ani nevedia že sa nejaké turnaje organizujú, preto
by bolo vhodné aby rozhodcovia vedeli o už spomínaných predsezónnych turnajoch. Ďalej
apeloval na trénerov na p. Přidala, v rámci znalosti pravidiel trénerov, ako sú tréneri
vzdelávaní čo sa týka pravidiel a konfrontovaní s touto problematikou, pretože tam by ako
oporná komisia, komisia rozhodcov, vedeli významnejšie pomôcť.
P. Přidal reagoval, na 1. stupni vzdelávania trénerov sú súčasťou testu aj otázky z pravidiel.
P. Sopko sa prihlásil ďalej o slovo a skonštatoval, že mu chýba viac informácií
o reprezentácii, správa o činnosti reprezentácie a hlavne informácie o mládeži. Na druhej
strane však dodal, že je veľmi hrdý na SVF za to, že dokáže zorganizovať podujatia na
vysokej úrovni, pozitívne slová adresoval najmä na organizáciu ME vo volejbale žien.
P. Rojko – športový riaditeľ SVF odpovedal, že správa o činnosti reprezentácie je vo
Výročnej správe a pravidelne v určitých časových etapách ju predkladá na Správnu Radu
SVF na rokovanie. Taktiež vysvetlil, že správa o činnosti reprezentácie môže byť
zapracovaná do programu Konferencie, nemá s tým problém.
Do diskusie sa zapojil aj p. Andrássy s dvoma pripomienkami. V súvislosti s diskusným
príspevkom p. Sopka, hovoril že v Správe Rady regionálneho volejbalu bolo spomenuté dosť
aj o mládeži. P. Andrássy informoval, že mu chýba Správa o činnosti beachvolejbalu.
P. Hančík sa spýtal, aká je situácia s avizovanou druhou podporou z hľadiska korona-krízy.
P. Rojko odpovedal, že finančnú podporu ku covidu-19 riešili od mája 2020 až do polovice
augusta. Vysvetlil, že táto podpora nezahŕňala niektoré B družstvá a vo všetkých kritériách,
ktoré nastavovali nebola podpora mierená na počet družstiev v klube ale na klub ako subjekt.
Do pomoci vložila SVF cez 250 000,-€. SVF to komunikovala to na 3 úrovniach, prvá pomoc
bola daná pre kluby na úrovni extraligy, potom zohľadňovali projekty do toho času dané CTM, TSM, regionálnu pomoc, aby boli pokryté všetky kluby na Slovensku. Odporučil p.
Hančíkovi aby podal žiadosť o mimoriadnu pomoc, ktorá s týmto súvisí, treba presne
zadefinovať konkrétnu sumu, náklady, požiadavku.

Do diskusie sa zapojil aj štátny tajomník pre oblasť športu p. Ivan Husár, ktorý sa
Konferencie zúčastnil. Pozitívne zhodnotil organizáciu Konferencie Slovenskej volejbalovej
federácie.
P. Štamm poukázal v diskusii na fakt, že mládežnícka zložka by mala mať silnejšie
inštitucionálne zastúpenie aj v rámci štruktúr nášho národného športového zväzu, je si
vedomý, že máme na to určených koordinátorov a funkcionárov, ale zdôrazňoval, že celú
mládežnícku zložku v SR SVF zastupuje len p. Suchánek. Vysvetľoval, že vidí absenciu
komunikácie čo sa týka mládežníckeho volejbalu.
P. prezident Kraščenič odpovedal, že platformy komunikácie sú vytvorené odborne, napr.
Rada mládeže.
Ďalej reagoval p. Májek, ktorý objasňoval, že komunikácia smerom k odbornému orgánu čo
sa týka Rady mládeže, kde klub z Pezinka má zastúpenie, tak všetky podnety, ktoré prišli
z klubov na Radu mládeže boli riešené. Taktiež dodal, že sa chystá aj Konferencia mládeže
na jeseň, kde sa budú riešiť podnety a záujmy týkajúce sa mládeže.
Do diskusie sa zapojil aj p. Prieložný, ktorý na základe prosby p. Kalného predniesol
problematiku chlapci a dievčatá miešané družstvá mládeži.
Po diskusnom príspevku p. Prieložného p. Haťapka vyzval pozvaných na Konferencii, či má
záujem sa ešte niekto do diskusie zapojiť. Do diskusie sa už nikto nezapojil, p. Haťapka
prešiel k ďalšiemu bodu Konferencie.
21. Návrh na úpravu Stanov SVF
P. Heinrich predniesol návrh na úpravu Stanov SVF.
P. Štamm sa prihlásil o slovo a pýtal sa na čl. 49, ktorý podľa neho výrazne zvyšuje
kompetenciu arbitrážnej komisie a chce podotknúť, že zdôvodnenie sa týka troch základných
záležitostí:1. tak to má v svojej pôsobnosti arbitrážna komisia, čo ale podľa p. Štamma nie je
dôvodom nato aby sa menili Stanovy; 2. že je to kontraproduktívne a že to zdržuje, tiež to
nevidí ako dôvod na zmenu; 3. zákonným dôvodom by mohlo byť o dvojinštantosti
a trojinštantnosti, ktorá sa dostala do odstavca štvrtého písm. D bodu 2 čl. 49. P. Štamm
ďalej tvrdil, že rozhodnutia komisií a rad ako sa to uvádza v už spomenutom odstavci nie sú
prvoinštančným rozhodnutím o jave, veci, procese, to je ich bežná práca. Podľa p. Štamma
1. stupňom je až to, že to niekto napadne, čiže je tam zachovaná dvojinštantnosť a po

rozhodnutí AK musí byť ďalší odvolací orgán, či to bude Odvolacia komisia alebo Dozorná
rada.
P. Heinrich odpovedal a vysvetlil mu vzniknutú problematiku z právneho hľadiska.
P. Rojko sa ďalej prihlásil o slovo, vysvetlil že rady, ktoré sú čisto odborné fungujú ako
poradné orgány, napr. RR schvaľuje nomináciu reprezentantov a ak tam ostane taký článok,
aký je sformulovaný teraz, tak teoreticky sa na rozhodnutie RR môže niekto odvolať. P.
Rojko argumentoval, že ide o to v rámci tých štatútov, aby sa nestalo, že sa na procesné
úkony odborných rád niekto mohol odvolať napr. na Arbitrážnu komisiu.
P. Vestenická pripomienkovala k článku 49 bod 2 písm. D, prvá odrážka, o zadefinovanie
športového odborníka.
P. Heinrich to upravil podľa pripomienky p. Vestenickej.
P. Haťapka po dlhej diskusií o úprave Stanov dospel k záveru, že najskôr musia byť Stanovy
schválené v predloženom návrhu a potom sa môže hlasovať o úprave v schválených
Stanovách.
Hlasovanie o schválení zmeny Stanov SVF v znení ako boli predložené delegátom
Hlasovalo 46 delegátov, z toho:
Za – 6
Proti –19
Zdržali sa – 10
Nehlasovali – 11
Návrh nebol schválený
Návrh prezidenta SVF na úpravu stanov SVF nebol schválený.
Obedová Prestávka
22. Správa Mandátovej komisie
P. Nemcová predniesla Správu Mandátovej komisie.

Konferencia SVF berie na vedomie Správu Mandátovej komisie.

23. Predstavenie a voľba člena Správnej rady SVF za plážový volejbal

Predseda Volebnej komisie p. Kumi, predstavil kandidátov za člena Správnej rady SVF za
plážový volejbal. Oznámil delegátom, že p. Ing. Ľubica Šipošová svoju kandidatúru musela
stiahnuť zo zdravotných dôvodov a kandidáti na člena Správnej rady SVF za plážový volejbal
sú p. Mgr. Michaela Cibulová a p. Mgr. Miroslav Andrássy.
P. Andrássy sa pred samotnou voľbou prihlásil o slovo a vzdal sa svojej kandidatúry.
P. Kumi dal návrh aby voľba p. Mgr. Michaely Cibulovej do SR SVF za plážový volejbal
prebehla verejne,
P. Kumi po uvedených skutočnostiach, vyhlásil začatie voľby p. Mgr. Michaely Cibulovej do
Správnej rady SVF za plážový volejbal za prítomnosti kontrolórky SVF, p. Vestenickej.
Návrh p. Kumiho, aby voľba prebehla verejne
Hlasovalo 46 delegátov, z toho:
Za – 36
Proti – 0
Zdržali sa – 0
Nehlasovali – 10
Návrh bol schválený.
Voľba Mgr. Michaely Cibulovej za člena Správnej rady SVF za plážový volejbal
Počet hlasov: 36 hlasov
Konferencia SVF schvaľuje Mgr. Michaelu Cibulovú za člena Správnej rady SVF za
plážový volejbal.
24. Predstavenie a voľba člena Správnej rady SVF za vzdelávanie, metodiku, zástupca
trénerov
Predseda Volebnej komisie p. Kumi, predstavil kandidátov za člena Správnej rady SVF za
vzdelávanie, metodiku, zástupca trénerov. Skonštatoval, že sa prihlásili dvaja kandidáti a to
Mgr. Michal Matušov, PhD. a doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD..
P. Kumi vyhlásil začatie voľby z dvoch kandidátov do Správnej rady SVF za vzdelávanie,
metodiku, zástupca trénerov.
Počet hlasov:
1. Kolo
Mgr. Michal Matušov, PhD. – 9 hlasov
Doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD. – 26 hlasov

2 neplatné hlasy

2. Kolo
Mgr. Michal Matušov, PhD. – 5 hlasov
Doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD. – 28 hlasov
Konferencia SVF schvaľuje p. doc. PaedDr. Vladimíra Přidala, PhD. za člena Správnej
rady SVF za vzdelávanie, metodiku, zástupca trénerov.

25. Schválenie súťažného poriadku SVF
P. Haťapka otvoril bod č. 25 a skonštatoval, že delegátom bol v materiáloch predložený
Súťažný poriadok SVF a vyzval pozvaných, či má niekto nejaké pripomienky alebo návrhy.
Nikto sa neprihlásil.
Hlasovanie o schválení súťažného poriadku SVF
Hlasovalo 46 delegátov, z toho:
Za – 34
Proti – 0
Zdržali sa – 0
Nehlasovali – 12
Súťažný poriadok SVF bol schválený.
26. Schválenie Registračného a prestupového poriadku SVF
P. Haťapka opäť informoval, že delegátom bol v materiáloch predložený Registračný
a prestupový poriadok SVF a vyzval pozvaných, či má niekto nejaké pripomienky alebo
návrhy. Nikto sa neprihlásil.

Hlasovanie o schválení Registračného a prestupového poriadku SVF
Hlasovalo 46 delegátov, z toho:
Za – 31
Proti – 1
Zdržali sa – 2
Nehlasovali – 12

Registračný a prestupový poriadok SVF bol schválený.

27. Schválenie Disciplinárneho poriadku SVF
P. Haťapka opäť informoval, že delegátom bol v materiáloch predložený Disciplinárny
poriadok SVF a vyzval pozvaných, či má niekto nejaké pripomienky alebo návrhy.
O slovo sa prihlásil p. Tiňo, ktorý chcel objasniť v Disciplinárnom poriadku ,, prezentovanie
vyjadrení závažným spôsobom znevažujúcich dobré meno slovenského volejbalu, SVF a jej
členov“.
P. prezident SVF Martin Kraščenič reagoval a vysvetľoval, že v minulosti bolo niekoľko
podaní voči federácii aj voči organizácii ME 2019, boli medializované dezinformácie, ktoré
poškodzovali dobré meno SVF, preto je to pokryté takto v Disciplinárnom poriadku SVF.
Hlasovanie o schválení Disciplinárneho poriadku SVF v upravenom znení na návrh p.
Schimpla
Hlasovalo 46 delegátov, z toho:
Za – 31
Proti – 1
Zdržali sa – 2
Nehlasovali – 12
Disciplinárny poriadok SVF v upravenom znení na návrh p. Schimpla bol schválený.

28. Správa návrhovej komisie – návrh uznesenia.
P. Koseková predniesla uznesenia XV. Konferencie SVF.

Hlasovanie o prijatí uznesenie XV. Konferencie
Hlasovalo 46 delegátov, z toho:
Za – 34
Proti – 0
Zdržali sa – 0
Nehlasovali – 12
Uznesenie XV. Konferencie bolo schválene.

29. Záver rokovania
Na záver p. prezident SVF Martin Kraščenič privítal nových členov Správnej rady SVF, p.
Mgr. Michaelu Cibulovú a p. doc. PaedDr. Vladimíra Přidala, PhD. Skonštatoval, že verí že
budú spolupracovať na nových víziách. Všetkým sa poďakoval a poprial šťastnú cestu
domov.

Zápisnicu zapísal: Mgr. Miroslava Španitzová
Predsedajúci: Mgr. Karol Haťapka
Prezident SVF: Martin Kraščenič

