Zápis
z rokovania Správnej Rady SVF, konanej 9.3.2020
v DŠ v Bratislave
Prítomní členovia SR SVF:
Kraščenič Martin – prezident SVF
Haťapka Karol – člen SR pre legislatívno – právne otázky
Dubovec Miloš – člen SR pre plážový volejbal
Suchánek Michal – člen SR za regionálny volejbal
Prieložný Igor – člen SR za vrcholový volejbal – zástupca volejbalových klubov najvyššej súťaže
Kardoš Marek – člen SR pre vzdelávanie a metodiku
Holienčík Roman – člen SR pre marketing
Hank Štefan – člen SR – zástupca rozhodcov
Marčeková Adriana – člen SR zástupca športovcov
Prizvaní:
Singer Tomáš – poverený vedením sekretariátu, konateľ SVM
Vestenická Tatiana – hlavný kontrolór SVF
Stražay Ľubo – súťažný riaditeľ SVF
Hudec Filip - manažér pre marketing a komunikáciu
Jányová Jana – koordinátorka beach volejbalu
Hosť:
Ľubor Halanda Ľubor – čestný prezident SVF
Zapisovateľ:
Španitzová Miroslava – administratívny pracovník SVF
Program:
1.
Otvorenie a schválenie programu rokovania (Kraščenič)
2.
Kontrola úloh a uznesení (Singer)
3.
Odvolanie 1. viceprezidenta SVF z funkcie 1. viceprezidenta SVF (Kraščenič)
4.
Voľba nového 1. viceprezidenta SVF (Kraščenič)
5.
Odvolanie prvého prokuristu z funkcie prokuristu v Slovak Volleymangement s.r.o.
(Kraščenič)
6.
Vyriešenie zmätočného hlasovania ohľadne konateľa v Slovak Volleymanagement s.r.o. na
zasadnutí Správnej rady SVF dňa 25.6.2018 (Kraščenič)
7.
Menovanie nového prokuristu v Slovak Volleymanagement s.r.o. (Kraščenič)
8.
Rozhodovanie o spôsobe konania konateľa v spoločnosti Slovak Volleymanagement s.r.o.
9.
Informácia o smerovaní SVF v oblasti marketingu od 1.7.2020 a vyhodnotenie činnosti člena
SR za marketing za obdobie 2018-2019 (Holienčík)
10. Doplnenie marketingovej komisie SVF o nového člena (Holienčík)
11. Schválenie rozpočtu SVF na r. 2020 (Singer)
12. Schválenie Vykonávacích pokynov M-SR 2020 dospelých v plážovom volejbale (Jányová)
13. Schválenie Vykonávacích pokynov M-SR 2020 mládeže v plážovom volejbale (Jányová)
14. Riešenie situácie v súvislosti s nafukovacou halou pre plážový volejbal v Žiline
15. Úprava Vykonávacích pokynov pre súťaže 2019/2020 mládeže (Stražay)
16. Schválenie Smernice o minimálnom veku pre pôsobenie rozhodcov v súťažiach SVF (Hank)
17. Úprava štatútu Siene Slávy slovenského volejbalu (Hudec)
18. Rôzne
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K bodu 1: Otvorenie a schválenie programu rokovania
Zasadnutie otvoril prezident SVF Martin Kraščenič. Na začiatku privítal členov Správnej rady SVF
a prizvaných. Prezident sa ďalej opýtal, či má niekto návrh na doplnenie programu. P. Holienčík namietol že
program SR SVF bol doručený neskoro a že schránka, na ktorú sú mu doručené emaily nie je relevantná a chce
aby sa mu emaily posielali na jeho súkromnú emailovú adresu nie adresu zriadenú SVF. Nato mu p. Singer
oponuje, že podklady na SR SVF boli poslané všetkým členom SR SVF načas v stanovenom termíne na ich
emailovú adresu zriadenú SVF. Prezident sa pýta na ďalšie pripomienky. P. Prieložný pripomienkuje, aby
v zápise stálo, že jeho navrhnutý bod p. prezident SVF a generálny sekretár SVF nezaradili do programu SR
SVF.
Prezident mu odpovedal, že jeho navrhnutý bod zaradený do bodu Rôzne a p. Singer vysvetlil dôvod, to
znamená, že neboli k bodu predložené žiadne podklady a téma nebola prerokovaná v odbornej komisii. Doplnil,
že nedošlo k porušeniu Stanov alebo iných predpisov, nakoľko každý člen SR SVF môže navrhnúť bod
programu ale záverečné rozhodnutie, či bod bude alebo nebude zaradený do programu rokovania SR SVF je na
prezidentovi SVF.
P. Prieložný navrhuje presunúť body 3. až 10. presunúť na ďalšiu Správnu Radu SVF
P. Holienčík navrhuje bod 14. presunúť do bodu Rôzne. P. Holienčík dodáva, aby sa do termínu ďalšieho
rokovania SR stretli s prezidentom SVF a riešili problematiku bodov 3. až 10. samostatne.
Členovia SR SVF hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje program rokovania SR SVF s presunutím bodu 3. až 10. na budúcu SR SVF a taktiež
bod 14. presunúť do rôzneho.
Hlasovalo 9 členov SR SVF, z toho:
Za - 6
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania – 3
Návrh uznesenia bol schválený.
Program:
1.
Otvorenie a schválenie programu rokovania (Kraščenič)
2.
Kontrola úloh a uznesení (Singer)
3.
Schválenie rozpočtu SVF na r. 2020 (Singer)
4.
Schválenie Vykonávacích pokynov M-SR 2020 dospelých v plážovom volejbale (Jányová)
5.
Schválenie Vykonávacích pokynov M-SR 2020 mládeže v plážovom volejbale (Jányová)
6.
Úprava Vykonávacích pokynov pre súťaže 2019/2020 mládeže (Stražay)
7.
Schválenie Smernice o minimálnom veku pre pôsobenie rozhodcov v súťažiach SVF (Hank)
8.
Úprava štatútu Siene Slávy slovenského volejbalu (Hudec)
9.
Rôzne
K bodu 2: Kontrola úloh a uznesení:
Uznesenie č.5/2019 - P. Singer pri kontrole uznesenia 5/2019 konštatoval, že bola preverená oprávnenosť
vyplatenia dotácie na centrá plážového volejbalu, u dvoch centier, ktoré dodali doklady k zúčtovaniu boli finančné
prostriedky uhradené. U dvoch centier v Košiciach a Žiline neboli doklady v poriadku a financie im uhradené
neboli. Uznesenie č.5/2019 sa týka vyplatenia financií za rok 2018. SR SVF skonštatovala, že tieto financie sa
vyplácať nebudú.
Uznesenie č. 6/2019 – P. Singer predložil písomný materiál s vysvetleným navŕšením mzdových nákladov
P. Vestenická pripomienkuje, že je potrebné tiež doplniť dve uznesenia do predchádzajúceho zápisu UZNESENIE
z 18.7.2019 a to Uznesenie č. 7/2019 a Uznesenie č. 8/2019.

9.3.2020

Slovenská volejbalová federácia – Zápis SR SVF

strana 2

K bodu 3: Schválenie rozpočtu SVF na r. 2020
Bod otvoril prezident SVF p. Kraščenič a dal slovo p. Singerovi, ktorý predložil Rozpočet v písomnej forme,
rovnako tak bol zaslaný členom SR elektronicky. P. Singer konštatoval, že pre r. 2020 klesla dotácia z MŠVVaŠ
SR cca o 200 000,-€ oproti r. 2019, čo výrazne nekorešponduje s výsledkami volejbalu dosiahnutými
v predchádzajúcom roku. Rozpočet sme prispôsobili predpokladaným zníženým príjmom zo štátu. K 31.12.2019
boli záväzky približne vo výške 170 000,-€ (v čom nebol zahrnutý poplatok pre CEV za ME), v porovnaní
s minulým rokom keď bola táto suma približne 150 000,-€.
P. Vestenická sa pýtala na prenájom kancelárskych priestorov za 22 000,-€, s tým, že náklady by mali byť
väčšie, vzhľadom na plánované nové priestory po rekonštrukcii. P. Singer informoval, že po presťahovaní
náklady budú určite vyššie ale tým, že je stavba pozastavená, je predpoklad, že sa to bude týkať nákladov až
budúceho roka. Ďalej uviedla, že rozpočet má byť vyrovnaný.
P. Hank žiadal vysvetliť, či dlh približne do 10 000,- € (paušálne náhrady) voči rozhodcom je zahrnutý
v rozpočte. P. Singer - táto suma je v záväzkoch za minulý rok a na základe dohody sa bude splácať postupne do
júna 2020.
P. Prieložný pripomienkoval že sa mu vidí nedostatočné finančné ohodnotenie trénera RD mužov. P. Singer
odpovedá, že všetky zmluvné finančné podmienky s trénermi sú dohodnuté a finančné ohodnotenie sa nebude
meniť.
P. Holienčík požaduje vyhodnotený rozpočet aj z minulého roku aby to vedel porovnať. P. Singer, že r. 2020
bude diametrálne odlišný ako r. 2019, ale bude súčasťou celkového vyúčtovania za r. 2019.
Členovia SR SVF hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje rozpočet SVF na r. 2020 s doplnením o pohľadávky a záväzky SVF k 31.12.2019.
Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:
Za - 8
Proti - 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Nehlasoval – 1
Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 4: Schválenie Vykonávacích pokynov M-SR 2020 dospelých v plážovom volejbale
Bod otvoril prezident SVF p. Kraščenič a dal slovo koordinátorke plážového volejbalu p. Jányovej. P. Jányová
predkložila vykonávacie pokyny členom SR SVF aj v písomnej forme. Vysvetlila dôvody prečo boli navýšené
pokuty súvisiace s neospravedlnenou účasťou hráčov na turnajoch M-SR. P. Vestenická pripomienkuje, že čo sa
týka mládeže U18 sa jej to zdá veľa. P. Holienčík pripomienkuje, že o tomto bode mali rokovať na rade
plážového volejbalu. Nato p. Jányová tvrdí že vykonávacie pokyny preposlala všetkým členom rady plážového
volejbalu, niektorí to aj pripomienkovali (Cibulová, Holienčík). Holienčík pripomienkuje, že pokuty sa mu
zdajú privysoké.
Členovia SR SVF hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje Vykonávacie pokyny M-SR 2020 dospelých v plážovom volejbale.
Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:
Za – 7
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 1
Nehlasoval – 1
Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 5: Schválenie Vykonávacie pokyny M-SR 2020 mládeže v plážovom volejbale.
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P. Jányová, koordinátorka plážového volejbalu uviedla VP pre M-SR v plážovom volejbale mládeže. Materiál
bol zaslaný členom SR elektronicky. O slovo sa prihlásil p. Holienčík, ktorý požadoval, aby sa zachovali pokuty
3,-€. Pokuta 50,-€ sa mu zdá privysoká, z dôvodu, že to môže pôsobiť na hráčov demotivujúco. P. Jányová
vysvetlila, že zvýšenými pokutami chcú zaviesť väčšiu disciplínu a zodpovednosť mladých hráčov, pokuty budú
uplatňované len v prípade, že hráči vopred neospravedlnia. P. Holienčík navrhuje aby sa schválili vykonávacie
pokyny s minuloročnými pokutami a aby sa bod zvýšenia pokút schválil na rade plážového volejbalu. Prezident
navrhol hlasovať za kompromisné riešenie a znížiť výšku pokuty o 50% oproti pôvodnému návrhu.
Členovia SR SVF hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje Vykonávacie pokyny M-SR 2020 mládeže v plážovom volejbale so zníženou pokutou
25,-€.
Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:
Za – 5
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 3
Nehlasoval – 1
Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 6: Úprava Vykonávacích pokynov pre súťaže 2019/2020 mládeže
P. Stražay prezentoval úpravy Vykonávacích pokynov. Vysvetlil dôvody jednotlivých zmien vzhľadom
k termínom mládežníckych turnajov M-SR, ktoré sa mali pôvodne konať 22.-24. máj 2020 ale budú sa konať
v novom termíne 29.-31. máj 2020. Ďalšie úpravy nastanú v zmene termínu M-SR junioriek z pôvodne
plánovaného termínu 8.-10.mája 2020 na nový termín 1.-3. mája 2020. P. Stražay taktiež navrhuje zmeniť
finančné ohodnotenie technických delegátov pre finálové turnaje M-SR mládeže a zavedenie pozície hlavný
rozhodca na finálových turnajoch M-SR mládeže. P. Hank namietol, že ide o diskrimináciu vo vykonávacích
pokynoch, kde je uvedené aby rozhodovali len rozhodcovia fakturanti. Navrhuje, aby tieto vykonávacie pokyny
boli upravené a nebolo v nich uvedené, že rozhodovať môžu len fakturanti.
P. Hank navrhol úpravu vo Vykonávacích pokynoch v bode 4.– fakturantovi 60,-€/na jeden hráci deň a 40,-€ /na
jeden hrací deň dohodárovi.
Čo sa týka súťaží a aktuálnej situácie v súvislosti s epidémiou koronavírusu p. Stražay odporúča aby sa
najbližšie extraligové zápasy konali bez divákov, juniorov odložiť, juniorky – pozastaviť, 1.liga muži, ženy –
pozastaviť. Oblasti BA – pozastaviť, ostatné oblasti počkať do štvrtku a pripraviť tlačovú správu k aktuálnej
situácii a vydať potrebné opatrenia (uznesenie).
Členovia SR SVF hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje úpravu Vykonávacích pokynov pre súťaže 2019/2020 mládeže.
Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:
Za – 7
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Nehlasoval – 2
Návrh uznesenia bol schválený.
Členovia SR SVF hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje 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.
Hlasovalo 6 členov SR SVF, z toho:
Za – 6
Proti – 0
Zdržali sa – 0
Nehlasovali – 3
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Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 7: Schválenie Smernice o minimálnom veku pre pôsobenie rozhodcov v súťažiach SVF
P. Hank predložil smernicu, ktorá bola už prerokovaná a mala byť schválená per rollam, keďže sa tak nestalo
predkladá ju ešte raz.
Členovia SR SVF hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje smernicu o minimálnom veku pre pôsobenie rozhodcov v súťažiach SVF.
Hlasovalo 6 členov SR SVF, z toho:
Za – 6
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Nehlasoval – 3
Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 8: Úprava štatútu Siene Slávy slovenského volejbalu
P. Hudec, objasnil úpravu štatútu Siene Slávy slovenského volejbalu článok 7 bod 5. ktorý hovorí že počet
laureátov nie je limitovaný.
Pôvodné znenie: Predsedníctvo každoročne vyberie z predložených návrhov a do siene slávy uvedie minimálne
troch a maximálne piatich laureátov s tým, že minimálne jeden laureát bude z kategórie ,, hráč“.
Nové znenie: Predsedníctvo každoročne vyberie z predložených návrhov a do siene slávy uvedie nových laureátov
s tým, že ich počet nie je limitovaný.
Členovia SR SVF hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje úpravu štatútu Siene Slávy slovenského volejbalu v článku 7 bod 5 nasledovne:
Predsedníctvo každoročne vyberie z predložených návrhov a do siene slávy uvedie nových laureátov
s tým, že ich počet nie je limitovaný.
Hlasovalo 6 členov SR SVF, z toho:
Za – 6
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Nehlasoval – 3
Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 9: Rôzne
Prezident otvoril bod Rôzne.
Diskusia k pôvodne presunutému bodu č. 14,,Riešenie situácie v súvislosti s nafukovacou halou pre plážový
volejbal v Žiline“. Prezident SVF žiadal stanovisko hlavnej kontrolórky SVF p. Vestenickej, k nafukovacej hale
pre beach volejbal, ktorá by podľa zmluvy mala už dávno fungovať v Žiline, kde uskutočnila kontrolu v r. 2018.
P. Vestenická potvrdila, že videla jednotlivé komponenty na halu, ktorá ale nebola postavená, ale uložená
v zabezpečenom sklade. P. Holienčík podal informáciu telefonicky s tým, že potvrdil, že hala je pripravená na
sfunkčnenie, momentálne tomu bráni už len pokazená súčiastka, ktorá je na pozáručnom servise. Všetky
povolenia od mesta a príslušných orgánov verejnej správy už má k dispozícii a môže ich zdokladovať. Potvrdil,
že hala bude daná do prevádzky ešte v tejto sezóne a najneskôr do 40 dní oznámi termín jej spustenia.
P. Vestenická informovala o stave s preškolením členov orgánov SVF o Internom predpise SVF o právomoci
členov orgánov SVF, školenie bolo nariadené MŠVVaŠ SR, ktoré mal absolvovať každý člen orgánu SVF,
delegát atď. Mali si to preštudovať a poslať spätný email na SVF, že internému predpisu porozumeli. Nakoľko
si väčšina členov SVF nesplnila povinnosť, berie si to na zodpovednosť a bude ich urgovať.
P. Vestenická informuje SR SVF že kluby dostali faktúry za matričné a členské poplatky, a upozorňuje nato, že
sa v niektorých faktúrach vyskytujú chyby. P. Singer odpovedá a vysvetľuje p. Vestenickej, že v prípade
akýchkoľvek nezrovnalostí je potrebné kontaktovať súťažného riaditeľa alebo matrikára SVF.
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P. Vestenická upozornila, že 2. kolo voľby na predsedu DK bolo vykonané bez jej účasti, preto navrhuje čo
najskôr, aby jej sekretariát SVF dodal všetky podklady k 2. kolu voľby na predsedu DK ku kontrole.
P. Halanda, čestný prezident SVF, informoval o situácii v CEV a FIVB, vysvetlil, že na nasledujúcom kongrese
CEV a FIVB sa budú voliť členovia do Správnej rady CEV a FIVB ako aj členovia do ich odborných komisií. P.
Halanda ako viceprezident CEV, vyzval členov SR SVF, aby podporili súčasného prezidenta CEV p.
Aleksandara Boričiča, ako kandidáta na prezidenta CEV pri najbližších voľbách. Otvoril tiež diskusiu k návrhu
kandidátov za SVF do jednotlivých orgánov a komisií CEV a FIVB. Prezentoval, možnosti pre svoju úspešnú
kandidatúru na člena Správnej rady CEV a FIVB aj vzhľadom na to, že je členom najužšieho vedenia CEV.
Rovnako pre udržanie pozícií SVF ďalej navrhol, aby pokračoval v komisii ESOC T. Singer a možnosti vidí aj
pre úspešnú kandidatúru M. Prokeša do Pohárovej komisie. Navrhol aby M. Kraščenič ako prezident SVF,
kandidoval do Rozvojovej komisie FIVB, kde ešte v komisiách nemáme zastúpenie. Na základe tohto príspevku
SR SVF odporúča vyjadriť podporu hlasovaním per rollam p. Boričiča pri voľbe za prezidenta CEVu. Ďalej SR
SVF prerokovala návrh nominantov do orgánov CEVu a odporúča ich schváliť formou per rollam nasledovne:
čestný prezident SVF Ľubor Halanda - za člena Správnej rady CEV a FIVB, prezidenta SVF p. Martina
Kraščeniča - 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). Prihlášky musia byť zaslané doporučenou poštou najneskôr do 3.4.2020 (už musia byť
prijaté na CEV).

Zapísala:
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Miroslava Španitzová

Za správnosť: Martin Kraščenič
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