Zápis
z rokovania č.4/2019 Správnej rady SVF, konanej 11.6.2019
v Humennom
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
Hank Štefan – člen SR – zástupca rozhodcov
Prieložný Igor – člen SR za vrcholový volejbal zástupca volejbalových klubov najvyššej súťaže
Ospravedlnení:

Dubovec Miloš – člen SR plážový volejbal
Holienčik Roman – člen SR za marketing

Prizvaní:

Singer Tomáš – poverený vedením sekretariátu SVF,
konateľ SVM
Vestenická Tatiana - kontrolórka SVF
Prokeš Marek – technický riaditeľ
Stražay Ľubo – súťažný riaditeľ

Program:
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania (Kraščenič)
2. Kontrola úloh a uznesení (Singer)
3. Smernica o uverejňovaní príspevkov na web SVF ( Holienčík )
4. Pozastavenie výkonu člena SR SVF ( Holienčík )
5. Časopis Playball ( Holienčík )
6. Návrh uznesenia nominácií a spôsob schválenia komisií FIVB a CEV pre rok
2019/2020 ( Holienčík )
7. Vykonávacie pokyny k súťažiam 2019 – 2020 riadených SVF
8. Informácia o priebehu príprav ME žien – CEV EuroVolley 2019 ( Singer, Prokeš )
9. Rozpočet ME žien – CEV EuroVolley 2019 ( Singer, Kraščenič )
10. Správa o hospodárení Slovak Volleymanagement s.r.o. a schválenie účtovnej závierky
11. Príprava IX. Konferencie SVF a návrh programu rokovania konferencie
12. Návrh na ocenenia a vyznamenania členov SVF ku
13. Rôzne
K bodu 1: Otvorenie a schválenie programu rokovania
Zasadnutie otvoril prezident SVF Martin Kraščenič. Z dôvodu neprítomnosti p. Holienčíka sa
body 3, 4, 5 a 6 z programu vypustili. Z organizačných dôvodov sa zmenilo poradie
prerokovaných bodov 7 a 8.
P. Haťapka navrhol do programu zaradiť návrh, aby v rámci bodu 1 bol schválený program
rokovania so zmenami s tým, že SR začne o 14:00 hod.
Členovia hlasovali o tomto návrhu:
Schválenie programu, že SR začne o 14:00 hod.
Hlasovalo 6 členov SR SVF, z toho:
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Za - 6
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 0
Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 2: Kontrola úloh a uznesení
P. Singer informoval, že nie sú evidované žiadne nesplnené úlohy ani uznesenia, okrem
prebiehajúcich hlasovaniach per rollam. P. Hank mal námietku voči zápisu č.3, kde mu
chýbala informácia o paušáloch, cestovných náhradách pre rozhodcov a položka v rozpočte.
P. Hank uvieddol, že zápis bol uverejnený bez toho, aby ho mohol pripomienkovať.
K bodu 8 : Informácia o priebehu príprav ME žien – CEV EuroVolley 2019
P. Singer informoval ohľadom príprav ME. Na poslednom OV v Lodži bol predstavený
organizačný manuál k ME. Ďalej informoval o spolupráci s mestom, VÚC a ďalšími
spoločnosťami, ktoré sa budú podieľať na organizácii ME. Informoval aj o mediálnej
kampani.
P. Prokeš, informoval športovo-technickom zabezpečení ME. Zabezpečujeme všetky
podmienky podľa manuálu ako hotely, športové haly, dopravu. Pre ME bol vypracovaný aj
bezpečnostný projekt, ktorý zabezpečuje bezpečnostný manažér. Prebiehajú ešte výberové
konania na dopravu a SBS.
K bodu 7: Vykonávacie pokyny k súťažiam 2019-20 riadených SVF
P. Stražay odprezentoval VP k súťažiam rtiadených SVF, ktoré boli prerokované na porade
klubov extraligy mužov a žien a v Rade regionálneho volejbalu za účasti všetkých oblastných
výborov. K zmena prichádza v prvej lige mužov a žien.
Zmeny sú aj v mládežníckych súťažiach. Prvú časť súťaže riadia oblasti, ktoré sa odohrajú
dlhodobým spôsobom a do finálovej časti postupujú osmičky kadetov, kadetiek, žiakov
a žiačok. Kategóriu mladších žiakov riadia oblasti a finálové turnaje SVF.
Technické ustanovenia od 1.1. sa zjednotili. Upravilo sa doručovanie súpisiek.
SR sa ďalej rozoberala vyplácaním odmien a cestovných náhrad pre rozhodcov.
P. Stražay dal návrh, aby pískal jeden rozhodca v prvej lige mužov za sumu vyššiu ako je
navrhovaná
Členovia hlasovali o tomto návrhu:
SR schvaľuje, aby v 1. lige mužov rozhodoval jeden rozhodca za navýšenú sumu.
Hlasovalo 6 členov SR SVF, z toho:
Za - 5
Proti - 1
Zdržali sa hlasovania - 0
Návrh uznesenia bol schválený.
P. Stražay navrhol úpravu výšky cestovného použitím vlastného motorového vozidla tzv.
kilometrovného z 0,20 € na 0,12 € za km, osobe, ktorá reálne bude používať motorové
vozidlo.
Členovia hlasovali o návrhu:
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SR schvaľuje úpravu výšky cestovného použitím vlastného motorového vozidla tzv.
kilometrovného z 0,20 € na 0,12 € za km, osobe, ktorá reálne bude používať motorové
vozidlo.
Hlasovalo 6 členov SR SVF, z toho:
Za - 4
Proti - 1
Zdržali sa hlasovania - 1
Návrh uznesenia bol schválený.
P. Hank podal tretí návrh a to úpravu výšky cestovného použitím vlastného motorového
vozidla tzv. kilometrovného z 0,20 € na 0,15 € za km, osobe, ktorá reálne bude používať
motorové vozidlo.
Členovia hlasovali o návrhu:
SR schvaľuje úpravu výšky cestovného použitím vlastného motorového vozidla tzv.
kilometrovného z 0,20 € na 0,15 € za km, osobe, ktorá reálne bude používať motorové
vozidlo.
Hlasovalo 6 členov SR SVF, z toho:
Za - 1
Proti - 4
Zdržali sa hlasovania - 1
Návrh uznesenia nebol schválený.
SR schvaľuje predložené vykonávacie pokyny pre prvú ligu a mládež roč. 19 a 20 s úpravou
ako bola schválená v časti rozhodcovia a s tým, že člen SR Marek Kardoš dodá upravený
článok 5. bod 6, termín 15.6.2019.
Hlasovalo 6 členov SR SVF, z toho:
Za - 6
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 0
Návrh uznesenia bol schválený.
P. Kraščenič oboznámil členov SR, so žiadosťou VK Slávia EU Bratislava o uvoľnenie klubu
z 1. časti súťaže Extraligy žien, vzhľadom na náročný program súvisiaci s modelom súťaže
MEVZA ligy a CEV pohára. P. Stražay informoval členov SR o nových skutočnostiach
v súvislosti organizáciou súťaže MEVZA, na základe ktorých sa SR predloženým návrhom
ďalej nezaoberala.
P. Stražay ďalej prezentoval VP k súťažiam Extraligy mužov aj žien. U mužov formát súťaže
zostáva ako vlani. U žien zostalo predbežne 8 družstiev. Zmena bude v prelínacej súťaže
mužov a žien.
V Slovenskom pohári mužov a žien budú termíny doplnené na základe termínov CEV pohára.
Na základe návrhu družstiev bude sa žrebovať pri každom kole. Technické ustanovenia sa
nemenili. Administratívnou zmenou v Extralige bude, že sa bude akceptovať pri prezentácii
hráča aj občiansky preukaz alebo pas, pokiaľ si hráč zabudne RP.
Ročný členský príspevok sa už bude platiť od januára cez elektronickú pokladňu. V
doplňovaní súpisky nastali zmeny k 31.1. pre extraligové a prvoligové súťaže. Hráčov COP,
ktorí budú uvoľnení na hosťovanie do klubov je možné doplniť do súpisky aj po tomto
termíne až do začiatku play off. SR ďalej diskutovala aj o používaní nových modelov lôpt v
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súťažiach SVF od novej sezóny. Nebude sa už ďalej používať tlačená forma zápisov zo
stretnutia, elektronický zápis sa už bude sťahovať priamo zo servera.
Členovia hlasovali o návrhu p. Stražaya:
SR schvaľuje predložené vykonávacie pokyny s výhradou v článku 5, 6, kde p. Kardoš
dodá nové znenie a s úpravou článku 11 pri rozhodcoch tak, ako bola schválená
v predošlom uznesení.
Hlasovalo 6 členov SR SVF, z toho:
Za - 6
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 0
Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 9: Rozpočet ME žien – CEV EuroVolley 2019
P. Singer informoval o jednotlivých položkách rozpočtu o nákladoch aj príjmoch. Informoval
o schválenej dotácii MŠ SR, o finančnom príspevku od mesta Bratislava aj VÚC.
Marketingový partner SVF bude spolupracovať s SVF na finančnom zabezpečení podujatia
bez exkluzivity. Ďalšie finančné prostriedky tak zabezpečí nad rámec marketingového
zmluvného plnenia voči SVF a SVM. V rámci rozpočtu je vytvorená rezerva zo zdrojov SVM
a SVF.
P. Hank dal návrh, aby prerokovaný rozpočet, bol zapracovaný do celkového rozpočtu SVF
a následne bude predložený na schválenie per rollam.
P. Hank dal pripomienku, aby sa do rozpočtu zakomponovalo 9 000.-Eur na paušál, cestovné
náhrady pre rozhodcov a následne môže ísť rozpočet na schválenie per rollam.
Uznesenie:
Rozpočet bude dopracovaný k rozpočtu a schválený per rollam.
Zodp.: Singer
K bodu 10: Správa o hospodárení Slovak Volleymanagement s.r.o. a schválenie účtovnej
uzávierky.
P. Singer predložil správu o hospodárení SVM. Informoval o nákladoch a príjmoch
spoločnosti. SVM dosiahla v r. 2019 kladný hospodársky výsledok. P. Hank sa zaujímal, či
bol zrealizovaný audit. Audit prebehol a bola z neho vypracovaná správa. P. Vestenická sa
zaujímala o vysvetlenie niektorých nákladových položiek. P. Singer položky vysvetlil.
Uznesenie:
SR SVF vzala na vedomie Správu o hospodárení Slovak Volleymanagement s.r.o. a po
doplnení pripomienok odporúča na schválenie konferencii SVF.
K bodu 11: Príprava XIV. Konferencie SVF a návrh programu rokovania konferencie.
P. Singer oboznámil členov SR o organizácii konferencie SVF, ktorá sa uskutoční 23.6.2019
v Aquacity Poprad. Návrh programu bol schválený per rollam, program však môže byť ešte
na konferencii doplnený alebo zmenený.
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K bodu 12: Návrh na ocenenia a vyznamenania členov SVF
P. Singer predložil návrh komisie pre vyznamenania a ocenennia (KVO) za čestného člena
Viktora Mazúra, čo však schvaľuje konferencia SVF.
Ďalej predstavil písomný návrh KVO na vyznamenaných a ocenených členov SVF na
konferencii SVF.
Členovia hlasovali o návrhu:
SR schvaľuje návrh, aby Konferencia SVF schválila p. Viktora Mazúra za čestného
člena SVF a písomný návrh KVO na vyznamenaných a ocenených členov SVF.
Hlasovalo 6 členov SR SVF, z toho:
Za - 5
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 1
Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 12: Rôzne
P. Hank predložil smernicu o minimálnom veku pre pôsobenie rozhodcov v súťažiach SVF,
ktorú navrhol dať schváliť per rollam.
P. Vestenická prečítala odporúčania DR pre SR.
P. Kraščenič ukončil rokovanie SR.

Zapísala: Patrícia Chovancová
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