Zápis
z rokovania č.9/2018 Správnej rady SVF, konanej 20.12.2018
v DŠ v Bratislave.
Prítomní členovia SR SVF: Kraščenič Martin – prezident SVF
Haťapka Karol – člen SR pre legislatívno-právne otázky
Suchánek Michal – člen SR za regionálny volejbal
Kardoš Marek – člen SR pre vzdelávanie a metodiku
Kmeť Tomáš - člen SR za športovcov
Holienčik Roman – člen SR za marketing
Hank Štefan – člen SR – zástupca rozhodcov
Dubovec Miloš – člen SR plážový volejbal
Prieložný Igor – člen SR za vrcholový volejbal zástupca volejbalových klubov najvyššej súťaže

Prizvaní:

Singer Tomáš – poverený vedením sekretariátu,
konateľ SVF
Vestenická Tatiana - kontrolórka SVF
Palkovič Katarína – administratívny pracovník SVF
Rojko Marek – športový riaditeľ SVF
Mihalco Josef – projektový manažér

Program:
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania (Kraščenič)
2. Kontrola úloh a uznesení (Singer)
3. Správa o činnosti úseku štátnej reprezentácie (Rojko)
4. Úprava štatútu reprezentanta SR vo volejbale (Rojko)
5. Organizácia ME žien – EuroVolley 2019 (Singer, Prokeš)
6. Správa o činnosti úseku mládeže (Májek)
7. Projekty školských súťaží v minivolejbale a ďalšie pripravované projekty (Mihalco)
8. Správa o činnosti úseku plážového volejbalu a návrh projektu centier mládeže (Cibulová)
9. Analýza transferov FIVB za obdobie 2015-2018 a možnosti úpravy transferových
podmienok od sezóny 2019-2020 (Singer, Prokeš)
10. Návrh predbežného rozpočtu na r. 2019.
11. Výročie slovenského volejbalu – návrh plánu podujatí a sprievodných aktivít k storočnici
volejbalu na Slovensku
12. Informácia o činnosti klubov (Prieložný)
13. Informácia o činnosti ObV SVF (Suchánek)
14. Informácia o činnosti rozhodcov (Hank)
15. Rôzne
16. Ukončenie

K bodu 1: Otvorenie a schválenie programu rokovania
Zasadnutie otvoril prezident SVF Martin Kraščenič. Na začiatku privítal členov Správnej rady
SVF a prizvaných na deviatom a poslednom zasadnutí Správnej rady v roku 2018 a opýtal sa
či chce niekto doplniť návrh programu.
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Člen SR SVF za marketing p. Holienčik navrhol doplniť program SR na najbližšom zasadnutí
SR SVF o nasledujúce body:
a. Rokovací poriadok SR SVF
b. Smernica o hlasovaní Per Rollam
c. Smernica o uverejňovaní príspevkov na web SVF
d. Organizačná štruktúra sekretariátu SVF
e. Štruktúrovaný rozpočet a spôsob finančného krytia a organizácia ME vo volejbale žien
2019 v Bratislave.
f. Komisia pre marketing, média a TV
g. Doplnenie súťažného poriadku
Ďalej p. Holienčík navrhol upraviť program SR SVF, kde by sa vypustli bod 5, bod 10, bod
11
Členovia hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje vypustiť bod. č.5, bod č. 10 a bod č. 11.
Hlasovalo 9 členov SR SVF, z toho:
Za - 6
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 3
Návrh uznesenia bol schválený.
P. Holienčik dal návrh na zaradenie bodov programu do dalšej SR SVF.
Členovia hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje doplniť program SR SVF na najbližšom zasadnutí podľa návrhu p.
Holienčika v bodoch a, b, c, d, e, f, g.
Hlasovalo 9 členov SR SVF, z toho:
Za - 8
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 1
Návrh uznesenia bol schválený.
P. Prieložný dal návrh na vypustenie bodu č. 12
Členovia hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje vypustiť bod. č.12
Hlasovalo 9 členov SR SVF, z toho:
Za - 9
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 0
Návrh uznesenia bol schválený.
P. Suchánek navrhol vypustiť bod. č. 13
Členovia hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje vypustiť bod. č.13
Hlasovalo 9 členov SR SVF, z toho:
Za - 9
Proti - 0
SR 20.12.2018
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Zdržali sa hlasovania - 0
Návrh uznesenia bol schválený.
p. Kraščenič predniesol nový návrh programu SR SVF.
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania (Kraščenič)
2. Kontrola úloh a uznesení (Singer)
3. Správa o činnosti úseku štátnej reprezentácie (Rojko)
4. Úprava štatútu reprezentanta SR vo volejbale (Rojko)
5. Správa o činnosti úseku mládeže (Májek)
6. Projekty školských súťaží v minivolejbale a ďalšie pripravované projekty (Mihalco)
7. Správa o činnosti úseku plážového volejbalu a návrh projektu centier mládeže (Cibulová)
8.Analýza transferov FIVB za obdobie 2015-2018 a možnosti úpravy transferových
podmienok od sezóny 2019-2020 (Singer, Prokeš)
9.Informácia o činnosti rozhodcov (Hank)
10.Rôzne
Členovia hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje pozmenený návrh programu SR SVF.
Hlasovalo 9 členov SR SVF, z toho:
Za - 9
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 0
Návrh uznesenia bol schválený.

2. Kontrola úloh a uznesení
Bod otvoril p. Kraščenič a dal slovo p. Singerovi, ktorý prešiel na kontrolu úloh.
Uznesenie č. 24/2018
Upraviť zápis SR SVF zo 7.6.2018 ohľadom odporúčania Konferencií schváliť správu o
hospodárení SVM s.r.o.
Zodpovedný: Singer
Termín: najbližšie zasadnutie SR SVF
P. Singer informoval, že úloha bola splnená.
Uznesenie č. 25/2018
Zrušiť prokuristu a urobiť podanie do obchodného registra.
Zodpovedný: Haťapka
Termín: 9.7.2018
p. Haťapka informoval, že uznesenie nebolo uskutočnené nakoľko hlasovanie bolo v rozpore
zo zákonom a predpismi federácie. Správna rada SVF odvolala konateľa SVM s.r.o., a to nie
je v kompetencií SR SVF. Nebolo zvolané Valné zhromaždenie.
p. Holienčik upozornil, na to že o oprávnenosti uznesenia mal rozhodnúť súd. Ďalej požiadal
vypracovať jednostranné vyhlásenie vlastníka, aby nebol problém zo štátnej správy voči SVF.
Ďalej požiadal doručiť podpísaný zápis prezidentom a zapisovateľom z poslednej SR SVF a
to do konca roka 2018 a požiadal o súčinnosť ak ešte bude treba iné dokumenty potrebné
k zápisu p. Holienčika ako konateľa SVM s.r.o.
Zodpovední: Kraščenič, Haťapka
Termín: 31.12.2018
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Uznesenie č. 26/2018
Urobiť analýzu stavu transferov za minulú sezónu.
Zodpovedný: Singer
Termín: najbližšie zasadnutie SR SVF
P. Singer informoval, že úloha bola splnená, samostatný bod programu.
Uznesenie č. 27/2018
Preskúmať odporúčania z DR SVF.
Zodpovedný: Singer
Termín: 30.9.2018
P. Singer informoval, že úloha bola splnená. Nedostatky boli odstránené.
Uznesenia, ktoré trvajú:
Uznesenie č. 21/2018
Doplniť pracovné pozície na sekretariáte SVF a náplň práce prezidenta a generálneho
sekretára SVF a finančné krytie.
Zodpovedný: Kraščenič
Termín: najbližšie zasadnutie SR SVF
p. Singer informoval, že úloha bola splnená. Náplne práce boli upravené a finančné krytie
bolo dané v rozpočte.
Uznesenie č. 18/2018
Preveriť komerčné využitie databáz SVF s firmou Membery.
Zodpovedný: Mihalco
Termín: 1.8.2018
p. Singer informoval, že úloha bola splnená. Je možné využiť databázy ale bolo by potrebné
urobiť zmeny v našej databáze. Každý člen by musel súhlasiť s komerčným využitím
prostredníctvom mailovej notifikácie.
Úloha: Poslať kontrolórke SVF písomné potvrdenie o možnosti využitia databáz od firmy
Membery.
Člen SR SVF za marketing p. Holienčik upozornil, že rozpočet bol schválený s výhradou a
doteraz nebola táto výhrada preukázaná a vysvetlená.
Prezident SVF p. Kraščenič navrhol, že do najbližšieho zasadnutia SR SVF bude preložené
čerpanie rozpočtu za 2018.

3. Správa o činnosti úseku štátnej reprezentácie
Bod otvoril p. Kraščenič a dal slovo p. Rojkovi, ktorý informoval činnosti úseku štátnej
reprezentácie a o zmene v reprezentačnom tíme, ktorá bola pôvodne schválená na celý
reprezentačný cyklus v lete. Novými menami, ktoré boli doplnené a náhradníkmi sú Nemec,
Bencz.
SR potvrdzuje schválenie nominácie reprezentačného družstva a jej rozšírenie.
Členovia hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje rozšírenú nomináciu reprezentácie mužov SR.
Hlasovalo 9 členov SR SVF, z toho:
Za - 9
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 0
SR 20.12.2018
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Návrh uznesenia bol schválený.
SR SVF berie na vedomie správu o činnosti úseku štátnej reprezentácie.

4. Úprava štatútu reprezentanta SR vo volejbale
Bod otvoril p. Kraščenič a dal slovo p. Rojkovi. V septembri SR SVF schválila návrh štatútu
reprezentanta SR vo volejbale. Je to plošný dokument, ktorý nepodpisujú hráči ale musíme ho
mať podľa zákona. P. Kmeť potom navrhol zmenu v bode pokuty pre hráčov a porušenie
štatútu Reprezentanta SR. Tento bod sme upravili a doplnili do záverečných ustanovení tak,
aby bolo vedené disciplinárne konanie ak sa hráč dopustí priestupku. Štatút reprezentanta bol
konzultovaný aj s hráčmi a odvoláva sa na hráčsku zmluvu.
Prebehla diskusia k štatútu, v ktorej mala pripomienky p. Vestenická. Ďalej p. Suchánek
navrhol skontrolovať disciplinárny poriadok SVF, aby to pasovalo so štatútom reprezentanta.
P. Singer informoval, že legislatívna komisia bude pracovať na novom disciplinárnom
poriadku ako aj iných dokumentoch.
Členovia hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje upravený štatút reprezentanta SR vo volejbale.
Hlasovalo 9 členov SR SVF, z toho:
Za - 9
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 0
Návrh uznesenia bol schválený.

5. Správa o činnosti úseku mládeže
Bod otvoril prezident SVF p. Kraščenič a informoval členov SR SVF, že správa o činnosti
úseku mládeže bola poslaná včas a opýtal sa, či má niekto otázky alebo pripomienky.
P. Kardoš informoval o pripomienke predsedu oblasti Východ p. Kundľu, že ako bude
prebiehať vzdelávanie trénerov - učiteľov v mládežníckych centrách, ktorí budú robiť volejbal
na školách? Bude to formou informatívnych seminárov? P. Rojko informoval, že vznikol
podnet na zadefinovanie skupiny inštruktor volejbal, pre deti na základných školách
a v školských súťažiach. P. Přidal na tom momentálne pracuje. Je snaha o rýchle doškolenie
učiteľov na školách, a na TMK sme sa dohodli, že bude umožnené regionálne doškoľovanie
trénerov prostredníctvom oblastí.
SR SVF berie na vedomie správu o činnosti úseku mládeže.

6. Projekty školských súťaží v minivolejbale a ďalšie pripravované
projekty
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Bod otvoril p. Kraščenič a dal slovo p. Mihalcovi, ktorý informoval o pripravovaných
projektoch a projektoch školských súťaží v minivolejbale. Už nám prebiehajú projekty na
školách Minicool a Midicool. Momentálne sa uzatvárajú prihlášky prehadzovanej, čo je
1.stupeň ZŠ. Ďalej máme projekt FIVB, kde sme žiadali o taraflex. Projekt nám bol
schválený, taraflex by sme mali dostať v polovici roku 2019 a musíme ho používať na
medzinárodných mládežníckych podujatiach. Od 1.1.2019 sa môžeme prihlásiť na ďalší
projekt FIVB. Máme záujem o lopty pre mládež.
Ďalej máme schválený projekt CEV – Erasmus. Vo februári máme stretnutie k tomuto
projektu, kde sa dozvieme ako bude štvorročný projekt fungovať. Keď sa projekt rozbehne,
musíme vybrať tri kluby, ktoré majú pod sebou tri školy a s tými sa bude pracovať.
SR SVF berie na vedomie informácie o pripravovaných projektoch a projektoch školských
súťaží v minivolejbale.

7. Správa o činnosti úseku plážového volejbalu a návrh projektu centier
mládeže
Bod otvoril prezident p. Kraščenič a opýtal sa, či má niekto otázky alebo pripomienky ku
správe o činnosti úseku plážového volejbalu. P. Dubovec informoval, že správa nebola
aktualizovaná a bola pripravená k septembrovému zasadnutiu SR SVF. Chýbajú dve
umiestnenia dvojice Dubovcová – Štrbová, 5. miesto a 7. miesto.
P. Singer informoval, že prebehlo interné stretnutie k projektom centier mládeže a ešte by mal
byť projekt dopracovaný, mali by byť doplnené ciele, úlohy a harmonogram. P. Dubovec
upozornil, že nemôžeme nastaviť také podmienky ako sú v šestkovom volejbale, ako výber
daného ročníka. My musíme niekde začať, aby sme mohli podmienky sprísňovať.
P. Holienčik informoval, že veľa detí trénuje v Bratislave, Žiline a Skalici a taktiež v
Košiciach. Strediská fungujú. Sú tu dve rozdielne veci a to projekt centier plážového
volejbalu do budúcnosti a návrh podpory za činnosť v roku 2018, ktorá je súčasťou rozpočtu,
ktorý bol schválený SR SVF na začiatku roku a beach volejbal stále nevyčerpal tieto
prostriedky z rozpočtu. Chceme tieto nevyčerpané prostriedky rozdeliť do stredísk, ktoré
aktuálne fungujú a robia s mládežou.
SR SVF berie na vedomie správu o činnosti úseku plážového volejbalu a podmienky podpory
pre rok 2018 vo forme materiálneho zabezpečenia, prenájmu, cestovných a personálnych
nákladov, tak ako to navrhla Rada plážového volejbalu. Ďalej sa členovia SR SVF dohodli
doplniť špecifikáciu v projekte centier mládeže a urobiť hlasovanie per rollam.

8. Analýza transferov FIVB za obdobie 2015-2018 a možnosti úpravy
transferových podmienok od sezóny 2019-2020
Bod otvoril p. Kraščenič a dal slovo p. Singerovi. Materiály boli poslané už na
predchádzajúcej SR SVF. V analýze sú vysvetlené podmienky, ako sú nastavené kritéria,
výpočet transferov, prehľad počtu transferov a sumy za jednotlivé súťažné roky, prehľad
SR 20.12.2018
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transferov do jednotlivých krajín, transfery hráčov do 23 rokov a transfery reprezentantov.
Našim cieľom je teraz určiť podmienky, aby to bolo čo najspravodlivejšie a nastaviť
transferové poplatky tak, aby sme nemuseli robiť výnimky. Transferové poplatky sú dané
kalkulačkou CEV a naše tabuľky, sú urobené tak, že hráči majú znížené poplatky. Sú rôzne
možnosti ako zvýhodniť reprezentantov, môžeme urobiť zľavu pre reprezentantov aj na
základe počtu odohraných zápasov. Štarty hráčov máme oficiálne vedené v databáze.
P. Kardoš navrhuje, aby pre hráčov COP, ktorí boli vychovaní za štátne peniaze bol udelený
najvyšší možný transfer, aby sa financie vrátili späť do systému. P. Prieložný upozornil, že
kluby nechcú púšťať hráčov a hráčky do COP lebo keď idú potom do zahraničia už z nich
klub neprofituje. Len federácia za nich získava transferové poplatky, preto je to pre kluby
demotivujúce. Prezident SVF p. Kraščenič informoval, že federácia má záujem nastaviť
transferový systém tak, aby sa časť peňazí z transferových poplatkov vrátila do klubov. P.
Singer naznačil ako možnosť aj zrušenie súčasného výpočtu poplatkov, to znamená, že by sa
už išlo len podľa poplatkov stanovených CEV (kalkulačka CEV), a do každého klubu, ktorý
hráča vychoval by sa vrátilo napr. 30% z transferového poplatku za hráča. P. Suchánek
navrhuje, aby v jednom súťažnom roku neplatil hráč transfer dva plné transfery, ale ten druhý
by mal automaticky o polovicu znížený.
p. Prieložný informoval členov SR, že hráčke Szaboovej bol potvrdený transfer do zahraničia
bez súhlasu klubu, v ktorom má platnú zmluvu – Slávia UK Bratislava. P. Singer informoval,
že zo strany klubu boli voči Slávia UK všetko vyplatené, chýbal akurát podpis Slávia UK v
systéme, nakoľko transfer už bol uzatvorený. Bol to administratívny nedostatok. P. Prieložný
sa informoval, či s tým nebude problém do budúcnosti, či si nebudú kluby myslieť že je volná
hráčka? P. Singer informoval, že keď sa bude zadávať nový transfer, vtedy sa tam pôvodný
klub teda Slávia UK zadá.
P. Vestenická informovala, že dostala list od p. Kriškovej ohľadom dcéry a jej transferového
poplatku, ktorý bol opäť navýšený. Prečo má niekto platiť cez federáciu klubu? Klub nemá na
to nárok, tak rozhodla aj Arbitrážna komisia SVF. P. Singer informoval, že federácia chcela
chrániť klub. Kluby majú nárok na výchovne aj keď ide hráč do zahraničia. V prípade
Kriškovej sme tento rok nežiadali navýšený transfer.
9. Informácia o činnosti rozhodcov
Bod otvoril prezident p. Kraščenič a dal slovo p. Hankovi, ktorý informoval, že rozhodcov je
málo. Keď sa robil nábor cez regióny, nebola daná informácia, že federácia bude akceptovať
len rozhodcov, ktorí budú mať nad 18 rokov. Prišlo k situácií keď bola uzatvorená dohoda o
výkone činnosti takémuto rozhodcovi a následne mu bola daná výpoveď. Každý jeden
rozhodca, ktorí absolvoval školenie rozhodcov a má licenciu C, má dostatočné vedomosti
nato, aby mohol rozhodovať. Podľa zákonníka práce môže od 15 rokov. P. Stražay ma
informoval, že keby sa niečo na zápase stalo takýto rozhodca nemá právnu zodpovednosť byť
na tom zápase a preto nariadil výpoveď z dohody. Chceli sme mať rozhodcov pre najmenšie
kategórie, lebo nás je veľmi málo, nemali by sme brániť tejto činnosti rozhodcom, ktorí majú
menej ako 18 rokov.
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P. Stražay informoval, že bola dohoda že vyškolíme klubových rozhodcov. Potom sme zistili,
že traja z nich nemajú 18 rokov. Ja som komunikoval s p. Bajčim a zhodli sme sa, že z
hľadiska právnej zodpovednosti by nemali pískať.
Uznesenie: SR SVF poveruje legislatívnu komisiu SVF vypracovať právny návrh, či môže
alebo nemôže pískať rozhodca od 15 rokov a aká forma zmluvného vzťahu sa odporúča pre
takýchto rozhodcov.
P. Hank ďalej informoval, že AVR má povinnosť každý rok dať zoznam lektorov, ktorí budú
školiť pravidlá rozhodcov na rok 2019. Všetkých som uviedol v správe AVR.
SR SVF zobrala na vedomie správu AVR a zoznam lektorov, ktorí budú školiť v roku 2019.
Taktiež vyplácanie cestových náhrad začne byť problémom, navrhujeme zmenu vo vyplácaní.
Je treba urobiť krok smerom dopredu. V tomto súťažnom ročníku by mala pomôcť federácia
navrhol prezident p. Kraščenič. Sú dve možnosti vyplácanie: paušálne náhrady podľa
jednotlivých súťaží, kde sú započítané cestovné náhrady a stravné a ak je nutné aj ubytovanie
pre rozhodcu. Pre všetkých rozhodcov by to bolo rovnaké. Je to problém aj pri delegáciách na
zápasy. Druhou možnosťou je vyplácať kilometrovné za cestovanie. Pre kluby by to bola
komplikovanejšia administratíva. My navrhujeme prvý variant.
P. Dubovec navrhuje nájsť reklamu pre rozhodcov, ktorú by nosili na oblečení a z toho by sa
platilo navýšenie cestovných náhrad pre rozhodcov a rozpočet SVF by to neovplyvnilo.
P. Singer sa informoval o aké navýšenie sa jedná, aký bude rozdiel? P. Hank odpovedal, že v
extralige za jedného rozhodcu pre jeden klub by to bolo navýšenie cca. 10.-€. Urobíme
analýzu, aby sme vedeli koľko sa zvýšia náklady.
SR SVF prejednala tento problém a poverila AVR vypracovaním podrobnej analýzy
cestovných náhrad o možnostiach riešenia navýšenia cestovného pre rozhodcov v
jednotlivých súťažných kategóriách.
P. Hank ďalej informoval, že vo Vykonávacích pokynoch je uvedené, že v zápasoch playoff,
kde sa bude hrať cez týždeň, tak za tie zápasy je určitý príplatok, aby ten príplatok družstvá
delili 50 na 50. Pokiaľ niekto potrebuje fakturovať, ten jeden alebo dva zápasy keď to vyjde
na domáceho v týždni, že je to nezmysel deliť 50 na 50. Rozhodca potom neviem ako to má
účtovať, že kluby si to majú deliť. Malo by sa to zmeniť, že bude to platiť domáce družstvo.
Táto myšlienka vyšla z klubov, aby to neplatilo iba domáce družstvo ale, aby sa to rozdelilo.
Aj v minulosti to vždy platilo domáce družstvo. P. Hank navrhol hlasovať o tejto zmene.
Členovia hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje zmenu vo Vykonávacích pokynoch, že v zápasoch playoff hraných
v pracovnom týždni bude hradiť príplatok domáce družstvo.
Hlasovalo 6 členov SR SVF, z toho:
Za - 6
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania - 0
Návrh uznesenia bol schválený.
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P. Hank informoval, že v mládežníckych súťažiach v niektorých regiónoch sa hrajú zápasy
len na dva víťazné stretnutia a tri hrané sety v dlhodobej súťaži. Máme záujem, aby to bolo
jednotné vo všetkých regiónoch.
P. Hank ďalej informoval, že dali návrh na zmiernenie výšky trestov pre rozhodcov
v disciplinárnom poriadku. P. Singer informoval, že legislatívna komisia SVF sa tým bude
zaoberať pred Konferenciu SVF.
P. Hank informoval, že v ERREI by už malo byť pripravené oblečenie pre rozhodcov avšak
ho nevyexpedujú kým nebudú zaplatené predfaktúry zo strany AVR a SVF. Komunikujeme
s p. Osvaldom aj ohľadom reklamy na oblečení rozhodcov. P. Kraščenič informoval, že zo
strany SVF bude oblečenie zaplatené v januári 2019.

10. Rôzne
SR SVF sa zaoberala záväzkami marketingového partnera voči SVF/SVM k prerokovaniu
ktorých bola prizvaná aj ekonómka SVF p. Bukovská. Prezident p. Kraščenič informoval, že
má záujem ďalej pokračovať v zmluve nakoľko nás čakajú dôležité podujatia. Mali by sme
poslať upomienku a rokovať o dalšej spolupráci.
SR po zistení stavu plnení zmluvy odporučila prezidentovi SVF a konateľovi SVM rokovať
s marketingovým partnerom a v prípade nedohody riešiť to právnou cestou a postupovať
podľa znenia zmluvy.
Kontrolórka SVF p. Vestenická informovala, že je potrebné uverejniť na stránke SVF
informáciu o zdravotnej spôsobilosti reprezentantov. Každý reprezentant to musí mať
uverejnené na základe Zákona o športe.
Kontrolórka SVF p. Vestenická upozornila, že hlasovanie per rollam by malo ísť len na
členov SR SVF. Zápisnica potom môže ísť aj na ostatných členov SVF.
P. Vestenická informovala, že prebiehajú voľby do Arbitrážnej a Disciplinárnej komisie ale
zabudlo sa na Odvolaciu komisiu, ktorá by sa tiež mala voliť. Taktiež mali byť volený nielen
predsedovia ale aj podpredsedovia komisií. P. Singer informoval, že v DK SVF máme
podpredsedu, preto sme volili len predsedu. V OK SVF máme predsedu A. Vlka a členovia
OK budú volení opäť na Konferencií SVF.
P. Dubovec upozornil, že všetci zamestnanci musia mať školenie GDPR a federácia musí mať
bezpečnostný projekt a zodpovednú osobu. P. Singer informoval, že na tomto projekte bude
pracovať p. Heinrich.
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P. Vestenická upozornila, že zamestnanci musia mať podpísanú zmluvu o mlčanlivosti
a federácia musí mať prehlásenie, že spracúva ekonomickú a mzdovú agendu v zmysle
GDPR.
P. Prieložný informoval, že p. Ašványi bude v Bratislave stavať športovú halu, ale má byť
vysoká iba 7 metrov. Mali by sme rokovať s p. Ašványim o navýšení haly. Prezident SVF p.
Kraščenič informoval, že bol na stretnutí s p. Ašványim aj ohľadom haly. Taktiež chcú
multifunkčnú halu a výškou haly 10 metrov.
P. Kraščenič poďakoval členom SR SVF za účasť a za spoluprácu v roku 2018.

Zapísala: Katarína Palkovič
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