Uznesenie
Správnej rady SVF zo dňa 19.12.2017

Vzala na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.

Návrh na novú organizačnú štruktúru SVF.
Plán práce Správnej rady SVF.
Návrh rozpočtu SVF.
Návrh rozpočtu SVM.
Informácie o organizácii ME 2019.

Schválila:
1.
2.
3.
4.
5.

Program rokovania.
Počet viceprezidentov – prvého viceprezidenta a ďalších dvoch viceprezidentov.
Vytvorenie funkcie generálneho sekretára.
Názov funkcie – generálny sekretár SVF.
Sumu 15 000.-€ ako zálohu na činnosť reprezentačnej dvojice Dubovcová – Štrbová,
na turnaje FIVB a CEV a prípravu počas mesiacov január – február.
6. Upravila pôvodné rozhodnutie SR SVF z 8.11.2017 vo veci
centrálneho vyplácania rozhodcov s účinnosťou o d 1.1.2018 s tým, že :
- sa budú vyplácať touto formou iba rozhodcovia, vykonávajúci činnosť na dohodu
- budú sa vyplácať odmeny aj cestovné náhrady /stravné, cestovné, ubytovanie/ na
základe mesačného výkazu rozhodcu.
- kluby nebudú hradiť zálohy
- SVF bude fakturovať klubom mesačne
- spracovateľský poplatok za kluby ostáva v pôvodnej platnosti.
- fakturujúci rozhodcovia budú vyplatení priamo v kluboch
- úpravu VP v zmysle schváleného.

Neschválila:
1. p. Karola Haťapku za prvého viceprezidenta.
2. p. Romana Holienčika za prvého viceprezidenta.

Poverila:
1. Riadením sekretariátu federácie p. Tomáša Singera, a to až do zvolenia generálneho
sekretára SVF podľa Stanov SVF článok 51 odsek 2.
Uznesenie č. 1
Pripraviť podmienky pre funkciu generálneho sekretára SVF a návrh kandidáta.
Zodpovedný: Kraščenič
Termín: do najbližšieho zasadnutia SR SVF
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Uznesenie č. 2
Predložiť návrh kompetencií pre jednotlivé funkcie členov SR SVF a obsadenia v orgánoch
SVF.
Zodpovedný: Kraščenič
Termín: do najbližšieho zasadnutia SR SVF
Uznesenie č. 3
Informovať kluby a rozhodcov o podmienkach centrálneho vyplácania úradnou správou.
Zodpovedný: Stražay
Termín: 22.12.2017
Uznesenie č. 4
Vypracovať novú dohodu pre rozhodcov a mesačný výkaz.
Zodpovedný: Stražay
Termín: 22.12.2017
Uznesenie č. 5
Vypracovať list a výzvu na kluby a oblastné výbory ohľadom zmeny Stanov SVF, aby do
15.2.2018 posielali podnety a návrhy na zmeny.
Zodpovedný: Singer
Termín: 12.1.2018
Uznesenie č. 6
Upraviť údaje o COP v adresároch SVF.
Zodpovedný: Singer

Termín: 12.1.2018

Uznesenie č. 7
Poslať predsedom ObV SVF potvrdenie o registrácií a rozhodnutie z matriky SVF.
Zodpovedný: Stražay
Termín: 29.12.2017

Zapísala: Katarína Palkovič

SR 26.9.2017

Za správnosť: Martin Kraščenič
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