Zápis
z rokovania č.3/2019 Správnej rady SVF, konanej 14.5.2019
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

Hank Štefan – člen SR – zástupca rozhodcov
Haťapka Karol – člen SR pre legislatívno-právne otázky
Ospravedlnení:

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

Prizvaní:

Singer Tomáš – poverený riadením sekretariátu,
konateľ SVF
Vestenická Tatiana - kontrolórka SVF
Bukovská Ingrit – vedúca ekonomického úseku
Marek Májek – koordinátor mládeže
Marek Prokeš – technický riaditeľ
Marek Rojko – športový riaditeľ
Ľubo Stražay - súťažný riaditeľ

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie a schválenie programu rokovania (Kraščenič)
Kontrola úloh a uznesení (Singer)
Smernica o uverejňovaní príspevkov na web SVF (Holienčík)
Pozastavenie výkonu člena SR SVF (Holienčík)
Časopis Playball ( Holienčík)
Návrh uznesenia nominácií a spôsob schválenia komisií FIVB a CEV pre rok 2019 –
2020 (Holienčík)
7. Čerpanie rozpočtu za r. 2018 (Bukovská)
8. Rozpočet za rok 2019 (Singer)
9. Pridelenie štatútov CTM na obdobie 2019 – 2023 (Májek)
10. Nominácia RD mužov a RD žien na rok 2019 (Rojko)
11. Podmienky pre udelenie FIVB transferov hráčov do zahraničia (Prokeš)
12. Smernica pre štart družstiev v súťažiach SVF (Stražay)
13. Štatút komisie pre vyznamenania a ocenenia a schválenie predsedu komisie (Singer)
14. Rôzne

K bodu 1: Otvorenie a schválenie programu rokovania
Zasadnutie otvoril prezident SVF M. Kraščenič. Prítomní členovia SR rozhodli, že nebudú
hlasovať o jednotlivých bodoch programu, program sa prerokuje a aby mohli hlasovať aj
neprítomní členovia a bude sa hlasovať per rollam. Pán Haťapka navrhol body 3,4,5,6
z programu vyčleniť a presunúť ich na ďalšie zasadnutie SR a rovno prejsť na bod 7,
z dôvodu neprítomnosti p.Holienčíka.
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K bodu 2: Kontrola úloh a uznesení
K uzneseniu č.1 p. Singer informoval, že toto uznesenie bolo uskutočnené. P. Haťapka k tomu
dodal, že pán Holienčík si návrh prevzal ale do dnešného dňa ho nepodal na obchodný
register.
K uzneseniu č.2 /posunutý termín/ p. Hank vyhotoví novú smernicu SVF, ktorá bude platiť
pre licenciu C. Pošle ju emailom do konca týždňa do 20.5.2019.
K uzneseniu č.3 p. Kraščenič poslal stanovisko hlavnej kontrolórke a stanovisko nezmenil.
Čaká sa na stanovisko p.Fisterovej, hl. kontrolórky športu. Ďalšie doplnenie dokumentov od
CEV doplní p.Singer.
K uzneseniu č.28 /ešte trvajú/ P.Haťapka k tomuto bodu povedal, že táto požiadavka je nad
rámec správnej rady. Keďže dostal podklady je to uzavreté.
Uznesenie č.30 je v programe
Uznesenie č.32 je v programe
K uzneseniu č.21 zo 7.6.2018 upravenie štruktúry sekretariátu a pracovnej náplne hlavne
finančného krytia a vysvetliť navýšenie 126 tis. sa vrátila p. Vestenická. P. Singer sa vyjadril,
že sa tieto finančné prostriedky pokryli z rozpočtu /viď zúčtovanie za r. 2018/.

K bodu 3: Čerpanie rozpočtu za rok 2018
P. Bukovská informovala, že hospodárenie SVF za r. 2018 dosiahlo plusový hospodársky
výsledok. Ďalej konštatovala, že náklady na pracovné zmluvy boli nižšie oproti plánu
a nevyčerpali sa. Vysvetlila všetky otázky a pripomienky budú zapracované aj správy pre
konferenciu SVF.

K bodu 4: Rozpočet za r. 2019
P. Singer informoval, že sa na príprave rozpočtu podieľali všetky úseky SVF, vychádzalo sa
z reálne možných a dosianuteľných príjmov. V rozpočte je rezerva a rovnako je aj v SVM.
Predpoklad zvýšenia nákladov na 2 455 322 mil. Eur a plán príjmov vo výške 2 475 000 mil.
Eur.
Pri nákladoch musíme dodržať 15% na čerpania finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov
na činnosť sekretariátu, ďalej náklady na mládež a to 15% pomerne rozdelených na každé
družstvo v súťaži. Su tam zahrnuté výdaje pre štátnu reprezentáciu a talentovanú mládež
v súlade s limitmi vyplývajúcimi zo ZoŠ. Mzdové náklady na rozdiel od r. 2018 už budú
stabilizované. Ako ďalšie náklady boli doplnené náklady súvisiace s oslavami 100. výročia
slovenského volejbalu a rozpočet na galavečer, 2.6.2019. V rámci rozpočtu je vytvorená
samostatná sekcia – plážový a snow volejbal. Čo sa týka investícií SVF zakúpime Video
Challenge systém, ktorý využijeme pri ME a pri vrcholných medzinárodných podujatiach,
tiez aj pre domáce súťaže, prioritne pre TV zápasy, finale SP.
Ďalšou investíciou je nový povrch Gerflor, v 3-farebnom prevedení pre ME, spôsob
prefinancovanie prostredníctvom partnerskej zmluvy so spoločnosťou Gerflor, ďalej
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informoval o realizácii rekonštrukcie ďalšieho povrchu Gerflor, ktorý je vo vlastníctve SVF
na 3-farebné prevedenie, ktorý sa už použije aj na stretnutia EL v Nitre a Poprade.
Rezerva je vytvorená aj v SVM, kde prostriedky sa využijú prednostne na pokrytie nákladov
medzinárodných podujatí a ME. Čo sa týka ME, po dohode s marketingovým partnerom budú
práva neexkluzívne.
Ďalej sa diskutovalo o novom spôsobe platenia členských poplatkov prostredníctvom ISSV,
ktorý bude zavedený od 1.1. 2020.
Otvorila sa aj téma o paušálnych náhradach rozhodcov, kde P.Vestenická, kontrolór SVF, sa
vyjadrila, že podnet, ktorý dostala na prešetrenie je vyriešený a je v poriadku.

K bodu 4: Podmienky pre udelenie FIVB transferov hráčov do zahraničia
P. Prokeš predstavil zmeny v smernici, ktoré boli prerokované aj s členom SR, zástupcom
športovcov p. Kmeťom. Došlo aj k úprave niektorých poplatkov tak, aby sa už nemuseli
v priebehu sezóny uplatňovať rôzne výnimky. Zmenou je tiež to, že ku každému transferu
bude potrebný aj súhlas klubu. Ďalšia úprava sa týka predkladania platných hráčskych zmlúv,
keď pri zadaní materského klubu do systému FIVB sa musí predložiť aj hráčska zmluva, ktorá
sa posiela na CEV.
Upravila sa tabuľka pri transferoch mimo Európy, kde bude výška poplatku totožná s 5
kategóriou krajín CEV. Ďalej sa v smernici zadefinovalo kedy hráč reprezentačného tímu
môže mať nárok na uplatnenie zľavy z transferového poplatku. Výnimka pre hráčov do 23 r.
do ČR sa ponechala s úpravou, že sa nebude týkať hráčov RD. Rovnako sa zapracovala
úprava výšky poplatku pri druhom transfere v sezóne.

K bodu 5: Pridelenie štatútov CTM na obdobie 2019 – 2023
P. Májek, informoval o výberovom procese, ktoré malo 2 kolá, ako aj o výsledkoch výberu
uchádzačov o pridelenie štatútu CTM. Zdôvodnil výsledky výberu. Informoval tiež aj
o pridelení štatútov TSM a kontrolných mechanizmoch, vyplývajúcich zo zmluvných
vzťahov. Kontrolu bude realizovať koordinátor mládeže s členom TMK.

K bodu 6: Nominácia RD mužov a RD žien na rok 2019
P. Rojko oboznámil členov SR s aktuálnou situáciou v reprezentácii a predstavil nominácie
a to k EL a ME. Ďalej ich informoval, že po rokovaní Reprezentačnej rady bola schválená
širšia nominácia a na reálnu prípravu pôjdu hráčky a hráči uvedení v zozname. Ďalej
informoval, že realizačné tými sú kompletné a všetky zmluvy sú uzavreté.
P. Rojko ešte informoval o medzinárodnom programe reprezentácie.

K bodu 7: Smernica pre štart družstiev v súťažiach SVF
P. Stražay predstavil smernicu, ktorej predmetom je aj to, že do nasledujúceho ročníka súťaží
sa môže prihlásiť iba družstvo, ktoré má vysporiadané všetky záväzky vo vzťahu k iným
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zmluvným subjektom alebo členom SVF alebo samotnej SVF, čo dokladá prehlásením
v prihláške do danej súťaže.

K bodu 7: Štatút komisie pre vyznamenania a ocenenia a schválenie
predsedu komisie
P. Singer informoval, že štatút navrhla KVO. Komisia navrhla za nového predsedu p.
Vladimíra Kuba, návrh pôjde na hlasovanie per rollam na schválenie. KVO navrhla
vybraných členov na ocenenia a vyznamenania a tento návrh pôjde na schválenie na
nasledujúce zasadanie SR, pred konferenciou SVF. Čestní členovia budú schválení
konferenciou. Jubilanti sa budú oceňovať od konferencie do konferencie.

K bodu 8: Rôzne
Diskutovali: P. Hank sa informoval na zvýhodnené vstupenky pre rozhodcov na EL, ďalej
požiadal, aby materiál, ktorý bol vydaný rozhodcom od SVF, aby mal výdavkové doklady
a požiadal o informáciu či bude potrebný referee manažer počas ME a ohľadne zapisovateľov
a oblečenia rozhodcov počas šampionátu. Ďalej navrhol, aby medzinárodní rozhodcovia
dostali dar k ME.
P. Suchánek informoval, že 27.5.2019, v Bratislave bude zasadnutie rady regionálneho
volejbalu. Budú sa riešiť pripomienky ku zmenám vykonávacích pokynov.
P. Singer informoval o konferencii SVF, ktorá sa uskutoční 23.6.2019 v Poprade, ďalej
o podujatiach organizovaných pri príležitosti 100. výročia volejbalu na Slovensku.
P. Haťapka sa informoval na podnet, ktorý dal kontrolórke SVF, či rozhodnutie SR
o paušálnych náhradach nebolo v rozpore s uznesením konferencie SVF. P. Vestenická
informovala, že to celé konzultovala s p. Fisterovou, hl. kontrolórkou športu a s právnikom, že
schválením navýšenia paušálnych náhrad pre rozhodcov SR neporušila uznesenie
konferencie.
P. Kraščeníč ukončil SR a informoval, že postupne sa budú posielať hlasovania per rollam.

Zapísala: Patrícia Chovancová
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