Zápis zo zasadania komisie SVF pre vyznamenania a ocenenia
konanej 10.4.2019 v Bratislave
Prítomní :
Mešár , Porubovič , Kovalík , Holec , Kubo
Prizvaný :
Singer
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu komisie
3. Príprava materiálov pre konferenciu SVF
4. Diskusia
5. Záver
Rokovanie :
1. Schôdzu otvoril člen komisie Porubovič. Informoval prítomných o situácii,
ktorá nastala po smrti doterajšieho predsedu komisie p. Kríža. Informoval, že
komisia bola Správnou radou SVF doplnená o dvoch nových členov. Do
komisie boli kooptovaní p. Holec a p. Kubo.
Nové zloženie komisie :
Vladimír Kubo – predseda
vlado.kubo@gmail.com
Dušan Mešár - člen
mesard@gmail.com
Vladimír Kovalík – člen
kovalikvladimir@zoznam.sk
Zorislav Porubovič
zoroporubovic@gmail.com
Ľudo Holec - člen
ludoholec@centrum.sk

0905250037
0903465812
0908444717
0903852116
0904368203

2. Komisia svojim hlasovaním rozhodla, že novým predsedom komisie sa stal
p. Vladimír Kubo. Za hlasovali štyria z piatich členov , jeden sa zdržal
hlasovania

3. Členovia komisie konštatovali, že z dôvodu chýbajúcich podkladov nie je
možné pripraviť podkladový materiál pre Správnu radu SVF.
Komisia poverila p. Mešára, aby navštívil rodinu zosnulého p. Kríža a pokúsil
sa získať potrebné dokumenty, ktoré mal p. Kríž u seba.
T. 30.4.2019
Z. Dušan Mešár
Komisia stanovila nový termín zasadania na 21.5.2019 o 11.00 hodine v
Bratislave na SVF.
Komisia poverila predsedu komisie, aby vypracoval výzvu, pre oblastné
výbory, kluby, odborné a stavovské komisie na doplnenie databázy
funkcionárov, trénerov, rozhodcov a hráčov, ktorí sa významným spôsobom
zaslúžili o rozvoj volejbalu na Slovensku. Databáza slúži komisii ako podklad
pre návrhy na ocenenia a vyznamenania.
Návrh musí obsahovať :
Meno a priezvisko, dátum narodenia a krátke zhodnotenie, popis činnosti
navrhovaného a zdôvodnenie prečo by navrhovaný mal byť ocenený.
T. 20.4.2019
Z. Vladimír Kubo
Tomáš Singer – distribúcia
4. V rámci diskusie vystúpil p. Kubo, ktorí poukázal na neplnenie ustanovení
Smernice SVF o udeľovaní ocenení – čl.1 odst. 2 ako celku.
p.Kubo navrhol, aby sa tento nedostatok čo najskôr odstránil a aby sa dodatočne
aspoň v prípade Čestných členov SVF riešil retroaktívne. Navrhuje, aby im
boli vydané diplomy v súlade so smernicou a prípadne im boli vydané
evidenčné preukazy /karty/ potvrdzujúce ich ocenenie.
T. 30.6.2019
Z. Tomáš Singer
sekretariát SVF
p. Kubo upozornil na fakt, že jedine komisia pre „oceňovanie“ nemá vlastný
štatút. Navrhol, aby tento štatút bol komisiou vypracovaný a predložený na
schválenie Správnej rade SVF.
Komisia poverila p. Kuba spracovaním návrhu štatútu, ktorý bude členom
komisie dodaný na posúdenie – doplnenie a následne podaný na Legislatívnu
komisiu na prípadné úpravy textu návrhu.
T. 21.5.2019
Z. Vladimír Kubo
členovia komisie
Po schválení návrhu textu „štatútu“ komisiou – predložiť návrh na schválenie
Správnej rade SVF
T. najbližšie zasadanie SR SVF
Z. Tomáš Singer

V diskusii sme prebrali problematiku určenia časového intervalu pre
posudzovanie návrhu na ocenenie spojeného s výročím jubilanta. Komisia sa
jednomyseľne zhodla, že rozhodujúcim termínom je konanie konferencie.
Ocenení jubilanti, ktorí dosiahnu hranicu jubilea po konaní konferencie v
danom roku, budú ocenení na najbližšej konferencii po dosiahnutí jubilejného
veku.

Zapísal : Vladimír Kubo
Overil :

V Bratislave 10.4.2019

Dušan Mešár

