Zápis
z rokovania č.8/2018 Správnej rady SVF, konanej 24.9.2018
v DŠ v Bratislave.
Prítomní členovia SR SVF: Kraščenič Martin – prezident SVF
Suchánek Michal – člen SR za regionálny volejbal
Kardoš Marek – člen SR pre vzdelávanie a metodiku
Haťapka Karol – člen SR pre legislatívno-právne otázky
Prizvaní:

Singer Tomáš – poverený vedením sekretariátu,
Tatiana Vestenická – kontrolór
Marek Rojko – športový riaditeľ
Martin Májek – koordinátor mládeže
Jozef Mihalco – projektový manažér
Osvald Roland – konateľ Media Fresh s.r.o.
Michaela Cibulová – koordinátorka plážového volejbalu
Marek Prokeš – technický riaditeľ

Ospravedlnili sa:

Miloš Dubovec – člen SR plážový volejbal
Prieložný Igor – člen SR za vrcholový volejbal - zástupca
volejbalových klubov najvyššej súťaže
Kmeť Tomáš - člen SR za športovcov
Holienčik Roman – člen SR za marketing
Hank Štefan – člen SR – zástupca rozhodcov

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie a schválenie programu rokovania (Kraščenič)
Kontrola úloh a uznesení (Singer)
Rokovací poriadok Správnej rady SVF (Haťapka, Kraščenič)
Správa o činnosti štátnej reprezentácie (Rojko)
Štatút reprezentanta SR vo volejbale (Rojko)
Schválenie reprezentačného trénera RD žien U18, roč. nar. 2002 (Rojko)
Správa o činnosti úseku mládeže (Májek)
Kritéria pre zaradenie do zoznamu talentovaných športovcov (Májek)
Systém prerozdelenia finančných prostriedkov na talentovanú mládež v r. 2018
(Májek)
10. Projekt školských súťaží v minivolejbale a prehadzovanej – informácia o ďalších
pripravovaných projektoch (Mihalco, Kraščenič)
11. Správa o činnosti úseku plážového volejbalu
12. Koncept marketingovej podpory pre Extraligu mužov a žien v súťažnom ročníku
2018-19 (Osvald)
13. Analýza transferov FIVB za obdobie 2015-2018 (Palkovič, Prokeš)
14. Úprava Vykonávacích pokynov k Extralige mužov a žien 2018-19 (Strážay)
- Marketingové pokyny – reklamný layout ihriska
- Zrušenie trénerskej čiary (coaching line)
15. Návrh Komisie rozhodcov SVF a AVR na zmenu vyplácania cestovných náhrad
a stravného od súťažného ročníka 2018/2019 v súťažiach riadených SVF - SK SVF,
oblasti, medzinárodné podujatia (Hank)

16. Štatút Legislatívnej komisie a schválenie jej členov (Haťapka)
17. Smernica o voľbe do orgánov SVF prostredníctvom informačného systému (Haťapka)
18. Informácia o činnosti klubov (Prieložný)
19. Informácia o činnosti ObV SVF (Suchánek)
20. Informácia o činnosti rozhodcov (Hank)
21. Rôzne
22. Ukončenie
K bodu 1: Otvorenie a schválenie programu rokovania
Zasadnutie otvoril prezident SVF Martin Kraščenič. Privítal členov Správnej rady SVF ako
aj prizvaných na 8. zasadnutí Správnej rady v roku 2018. Prezident konštatoval, že SR nie je
uznášaniaschopná, nakoľko sa postupne ospravedlnili z rokovania SR jej členovia, M.
Dubovec odcestovaný mimo SR, T. Kmeť z pracovných dôvodov a deň pred rokovaním R.
Holienčík kôli pracovnej ceste so zahraničnými partnermi, I. Prieložný bez udania dôvodu
s tým, že poslal písomnú správu a Š. Hank z osobných dôvodov, ktoré sa mu vyskytli
v priebehu víkendu.
Prezident SVF ukončil rokovanie SR.
Všetky body programu boli následne neoficiálne prerokované aj vzhľadom k tomu, že boli
prítomní a pripravení všetci prizvaní pracovníci SVF, ako aj pozvaní hostia. Rozhodnutím
prezidenta SVF budú všetky vybrané dokumenty spolu s podkladmi odoslané členom
Správnej rady k hlasovaniu per rollam.

Zapísala: Katarína Palkovič

Za správnosť: Martin Kraščenič

