UZNESENIE
zo zasadnutia Správnej rady SVF zo dňa 9.3.2020
Schválila:
1. Program rokovania SR SVF s presunutím bodu 3. až 10. na budúcu SR SVF a bod 14.
presunúť do rôzneho.
2. Rozpočet SVF na r. 2020 s doplnením o pohľadávky a záväzky.
3. Vykonávacie pokyny M-SR 2020 dospelých v plážovom volejbale.
4. Vykonávacie pokyny M-SR 2020 mládeže v plážovom volejbale so zníženou pokutou 25,€.
5. Úpravu Vykonávacích pokynov pre súťaže 2019/2020 mládeže (Dokument dostupný na
webe SVF v časti SVF/Dokumenty/Športovo-technické a súťažné predpisy SVF)
6. Mimoriadne opatrenia v súvislosti s aktuálnym šírením vírusu covid 19 a súťažami, ktoré sa
budú konať, oblasti BA – pozastaviť, ostatné oblasti počkať do 13.3.2020, juniori – odložiť,
juniorky, 1.liga ženy, muži – pozastaviť a najbližšie extraligové zápasy sa budú konať bez
divákov.
7. Smernicu o minimálnom veku pre pôsobenie rozhodcov v súťažiach SVF.
8. Úpravu štatútu Siene Slávy slovenského volejbalu.
Vzala na vedomie:
1. Informáciu p. Holienčíka o situácii s nafukovacou halou pre plážový volejbal v Žiline.
2. Informáciu p. Halandu o situácii v CEV a FIVB.
Odporučila:
1. Vyjadriť podporu hlasovaním per rollam p. Alexandarovi Boričičovi, prezidentovi CEV pri
voľbe za prezidenta CEV na ďalšie obdobie na najbližšom kongrese CEV.
2. Schváliť formou per rollam nasledujúcich kandidátov SVF do volieb na najbližšom
kongrese CEV do orgánov a komisií FIVB a CEV nasledovne:
• p. Ľubor Halanda - za člena Správnej rady CEV a FIVB (CEV/FIVB Board of Admistration)
• p. Martin Kraščenič - za člena do Rozvojovej komisie FIVB (FIVB Development
Committee)
• p. Tomáša Singer - za člena do Športovo-organizačnej komisie CEV (CEV ESOC)
• p. Mareka Prokeša - za člena do Pohárovej komisie CEV (CEV CC)
Uznesenie č. U1/2020:
SR SVF ukladá doplniť dve uznesenia do predchádzajúceho zápisu UZNESENIE z 18.7.2019 a to
Uznesenie č. 7/2019 a Uznesenie č. 8/2019.
Termín: najbližšia SR SVF
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Singer
Uznesenie č. U2/2020:
SR SVF ukladá upraviť rozpočet na r. 2020 s doplnením o pohľadávky a záväzky SVF k 31.12.
2019.
Termín: najbližšia SR SVF
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Singer

Zapísala: Španitzová Miroslava
9.3.2020

Za správnosť: Kraščenič Martin
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