Zápis zo zasadania komisie SVF pre vyznamenania a ocenenia
konanej 21.5.2019 v Bratislave
Prítomní :
Mešár , Porubovič , Kovalík , Holec , Kubo
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení komisie
3. Informácia o reakcii hnutia na výzvu o spoluprácu
4. Organizačné rozdelenie kompetencii členov komisie
5. Výber kandidátov na vyznamenanie a ocenenie
6. Rôzne – príprava materiálov pre rokovanie Správnej rady SVF
7. Záver
Rokovanie :
1. Schôdzu otvoril predseda komisie Kubo. Privítal prítomných a poďakoval
im za aktívny prístup pri príprave materiálov pre Správnu radu SVF /príprava
štatútu komisie/
2. Kontrolu plnenia uznesení vykonal predseda komisie. Komisia konštatovala,
že uznesenia boli v určených termínoch splnené.
Uznesenie k bodu 4, z rokovania zo dňa 10.4.2019 trvá.
3. Predseda komisie informoval prítomných o pozitívnom ohlase na výzvu o
spoluprácu. Vyzdvihol aktivitu klubov z východného slovenska odkiaľ sme
dostali najviac návrhov. Z odborných komisii sme dostali návrhy iba od komisie
rozhodcov. Jeden návrh sme dostali od súkromnej osoby – fanúšika volejbalu.
Komisia vyslovuje všetkým, ktorí nám svojou aktivitou pomáhajú skvalitniť
našu prácu, veľké ďakujem.
Jedna reakcia na našu výzvu bola negatívna, vulgárna. Meno pisateľa nebudeme
uvádzať. Aj keď reakcia bola taká aká bola ďakujeme i za ňu, aspoň vidíme
že výzva zabrala, že ľudia ju čítali.
Komisia všetky návrhy vyhodnotila meno po mene a vybrala kandidátov ktorí
splnili kritéria určené smernicou pre vyznamenania a ocenenia. Tieto návrhy
predkladá Správnej rade na schválenie.
Navrhnutý kandidáti, ktorí v tomto roku nespĺňajú podmienku okrúhleho
výročia narodenia, boli zaradení do databázy a budú riešení v danom roku.

4. Predseda komisie navrhol rozdelenie kompetencii jednotlivých členov
komisie
Dušan Mešár
- funkcionári
Zoro Porubovič - oblasti
Ľudo Holec
- tréneri
Vlado Kovalik - rozhodcovia
Vlado Kubo
- hráči
Každý člen komisie je zodpovedným garantom za určenú oblasť, jeho úlohou je
úzko spolupracovať s odbornými komisiami, vyhľadávať kandidátov na
ocenenia v danej komunite a predkladať ich komisii.
5. Komisia z predložených návrhov vybrala a doporučuje na schválenie
Správnej rade týchto kandidátov :
Čestný člen SVF
Viktor Mazúr
80 rokov
Bronzová lopta
Eva Stumpelová – Kasášová

50 rokov

Čestné uznanie SVF
Juraj Hugec
75 rokov
Štefan Derevjanik 70 rokov
Marián Kováčik
60 rokov
Plaketa SVF
Mikuláš Szatmáry
Ivan Štefko
Ľudovít Jobbagy
Michal Bela
Ingrid Bukovská
Tomáš Singer
Karol Haťapka
Richard Vlkolinský

80 rokov
75 rokov
70 rokov
60 rokov
50 rokov
50 rokov
50 rokov
50 rokov

Ďakovný list prezidenta SVF
Štefan Bukviar
ukončenie činnosti v oblastnom výbore

Uznesenie :
Za predloženie formulára na vyznamenanie a ocenenie SVF zodpovedá :
Mešár Kovalík Holec -

Viktor Mazúr, Tomáš Singer, Karol Haťapka, Ingrid Bukovská
Štafan Derevjanik, Marián Kováčik
Mikuláš Szatmáry, Ivan Štefko, Ľudovít Jobbágy, Richard
Vlkolinský, Michal Bela
Porubovič Juraj Hugec,
Kubo Eva Stumpelová – Kasašová
Singer /Kraščenič - Štefan Bukviar
Z. podľa textu
T. 31.5.2019
Komisia poveruje predsedu komisie predložením návrhu kandidátov na
schválenie Správnej rade
Z. Kubo
T. 25.5.2019
Spracovať poďakovanie klubom, oblastným výborom fanúšikom za reakciu na
výzvu komisie. List uverejniť na oficiálnej stránke SVF a na faceboku
Z. Kubo, Hudec
T. 31.5.2019
Doplniť databázu ocenených. Oskenovať a poslať členom komisie.
Z. Mešár
T. 31.5.2019
7. Predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť a aktívny prístup k
rokovaniu.
Zápisnicu overil : Dušan Mešár v.r
V Bratislave 21.5.2019

Zapísal : Vladimír Kubo
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