Zápis
z rokovania č.5/2018 Správnej rady SVF, konanej 18.5.2018 o 18.00 hod.
v Poprade.
Prítomní členovia SR SVF: Martin Kraščenič – prezident SVF
Holienčik Roman – člen SR pre marketing
Dubovec Miloš – člen SR plážový volejbal
Suchánek Michal – člen SR za regionálny volejbal
Prieložný Igor – člen SR za vrcholový volejbal - zástupca
volejbalových klubov najvyššej súťaže mužov a žien
Kmeť Tomáš- člen SR za športovcov
Hank Štefan – člen SR – zástupca rozhodcov
Kardoš Marek – člen SR pre vzdelávanie a metodiku
Haťapka Karol - člen SR pre legislatívno-právne otázky
Prizvaní:

Vestenická Tatiana – kontrolór SVF
Singer Tomáš – poverený riadením sekretariátu, konateľ SVM
Palkovič Katarína – administratívny pracovník SVF
Rojko Marek – športový riaditeľ SVF

Ospravedlnený:

Halanda Ľubor – čestný prezident SVF, viceprezident CEV

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

Otvorenie a schválenie programu rokovania (Kraščenič)
Kontrola úloh a uznesení (Singer)
Predstavenie projektu športového riaditeľa (Rojko)
Schválenie Reprezentačnej rady mužskej a ženskej zložky (Rojko)
Informácia o činnosti reprezentačných družstiev mužov a žien, nominácie RD k
Zlatej Európskej lige (Rojko)
6. Informácia o predpokladanom finančnom krytí ME 20149 (Kraščenič, Singer)
7. Schválenie štatútu Rady mládeže (Kardoš)
8. Zmena štatútu Rady plážového volejbalu (Kraščenič)
9. Informácia o príprave súťaží riadených SVF v sezóne 2018/19 (Stražay)
10. Informácia o stretnutí zástupcov športových zväzov s vedením SOV a MŠ SR k
zmenám v Zákone o športe (Kraščenič)
11. Informácia o činnosti ObV SVF
12. Informácia o stave výberových konaní na sekretariáte SVF (Singer)
13. Rôzne
14. Ukončenie

K bodu 1: Otvorenie a schválenie programu rokovania
Zasadnutie otvoril prezident SVF Martin Kraščenič.
Člen SR SVF za marketing p. Holienčik navrhol zmenu programu, prehodiť body a niektoré
dať do rôzneho. Body 4,7,8 navrhol vynechať, nakoľko neboli vopred poslané materiály a nebol
informovaný o pripravovaných zmenách v štatúte Rady plážového volejbalu. Na základe
diskusie bol zmenený program nasledovne:

Program:
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania (Kraščenič)
2. Kontrola úloh a uznesení (Singer)
3. Predstavenie projektu športového riaditeľa. (Rojko)
4. Prerokovanie štatútu reprezentačnej rady SVF a nominácie RD k Zlatej Európskej lige.
(Rojko)
5. Informácia o predpokladanom finančnom krytí ME 2019. (Kraščenič)
6. Informácia o príprave súťaží riadených SVF v sezóne 2018/19
7. Informácia o stretnutí zástupcov športových zväzov s vedením SOV a MŠ SR k zmenám v
Zákone o športe
8. Informácia o činnosti ObV SVF
9. Informácia o stave výberových konaní na sekretariáte SVF
10. Prerokovanie zmien štatútu Rady mládeže
11. Rôzne
Členovia hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje program rokovania SR SVF.
Hlasovalo 9 členov SR SVF, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 2: Kontrola úloh a uznesení
p. Vestenická – upozorňuje, že je potrebné doplniť uznesenie ohľadom udelenia výnimky
hráčovi Hukelovi z 31.1.2018.a taktiež treba vymeniť na stránke uznesenie z 24.4.2018.
P. Singer – Uznesenie č.15/2018 SR SVF - úloha splnená, ku dňu 15.5.2018 a následne o tom
bola informovaná kontrolórka SVF p. Vestenická. p. Vestenická reklamovala, že nedostala túto
informáciu. Následne sa zistilo, že informácia bola odoslaná na mail kontrolor@svf.sk, na ktorý
bohužiaľ kontrolór nechodí denne.
Uznesenie č.16/2018 úloha splnená ku dňu 18.5.2018 a predložená na zasadnutie SR SVF. P.
Singer informoval o opravených výhradách v rozpočte SVF a SVM na rok 2018.
P. Holienčik požiadal o podrobný rozbor sumy 124.000€ na navýšenie na miezd v SVF
P. Singer – informoval o kapitálových výdavkoch.
P. Holienčik – navrhuje preveriť na MV SR či nie je vytendrovaný úžitkový automobil a najprv
využiť túto možnosť a požiadal o poslanie podkladov na úžitkové auto.
p. Singer - Uznesenie č.21/2018 úloha je splnená, zmluvy sú podpísané. Uznesenie č. 24/2018
SR SVF stanovisko poslala firma Membery, bude urobená úprava, aby sme splnili požiadavky
podľa noriem EÚ. Uznesenie č. 25/2018 SR SVF úloha trvá. Uznesenie č. 27/2018 SR SVF
úloha trvá a je potrebné vyžiadať o výklad kontrolóra SVF k tomuto uzneseniu.
p. Vestenická upozornila, že návrh výkladu sa zverejňuje na stránke SVF a požaduje, aby sa
dodržiaval paragraf 6 odsek 6 Stanov SVF.
Uznesenie č. 30/2018 SR SVF odporúča podať podnet na disciplinárne konanie SVF

poškodeným rozhodcom.
Uznesenie č.8/2018, konferencia musí schváliť založenie novej spoločnosti s ručením
obmedzením.

K bodu 3: Predstavenie projektu športového riaditeľa
P. Rojko navrhol, aby projekt športového riaditeľa, ktorý bol zaslaný neskôr z objektívnych
príčin, si členovia SR preštudovali a detailne sa k nemu vrátili na ďalšom zasadnutí SR. P.
Rojko ďalej podal informáciu o stave štátnej reprezentácie a stručnú analýzu po 14 dňoch vo
funkcii.

K bodu 4: Prerokovanie štatútu reprezentačnej rady SVF a nominácie RD k Zlatej
Európskej lige
Športový riaditeľ p. Rojko požiadal o prerokovanie štatútu reprezentačnej rady SVF a jeho
prípadné schválenie. Navrhol zefektívniť reprezentačnú radu a vytvoriť len jednu radu teda aj
mužskú aj ženskú zložku spolu. P. Rojko ďalej informoval, že po príchode do funkcie bol
oslovený, aby sa zaoberal aj personálnou otázkou týkajúcou sa pozície koordinátora mládeže,
ktorá úzko súvisí s funkciou športového riaditeľa. P. Rojko navrhuje na túto pozíciu p. Martina
Májeka. Ďalej konštatoval, že je nutné vyhodnotiť doterajšie reprezentačné obdobie a ďalej
informoval o činnosti reprezentačných družstiev a nomináciách RD k Zlatej Európskej lige.
Požiadal o akceptovanie stavu reprezentačných družstiev k 30.4.2018 a požiadal o schválenie
nominácie RD k EL.
V rámci diskusie p. Haťapka navrhol upraviť článok 2 bod 8 nasledovne: uznesenia sú
odborných podkladom pre rokovanie a rozhodnutie SR SVF.
p. Kraščenič navrhuje doplniť úpravy štatútu reprezentačnej rady a predložiť SR SVF upravený
štatút na schválenie per rollam.
Prebehla diskusia, po ktorej dal p. Kraščenič hlasovať za návrh na nomináciu RD k Zlatej
Európskej lige.
Členovia hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje návrh na nomináciu RD k Zlatej Európskej lige.
Hlasovalo 9 členov SR SVF, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 5: Informácia o predpokladanom finančnom krytí ME 2019
Prezident SVF p. Kraščenič predstavil členom SR SVF predpokladaný rozpočet na ME 2019.
Prebehla diskusia, po ktorej členovia SR SVF zobrali na vedomie informácie o predpokladanom
rozpočte k ME 2019.

K bodu 6: Informácia o príprave súťaží riadených SVF v sezóne 2018/19
P. Stražay, informoval o príprave súťaží riadených SVF v sezóne 2018/19. Po porade s

oblastnými predsedami, mládežnícke súťaže budú naplnené ako v predchádzajúcom ročníku,
ide o predbežný stav. Vykonávacie pokyny v mládeži bez väčších zmien. Je Snaha o rozšírenie
hracieho obdobia, pripravuje sa Slovenský pohár pre mládežnícke družstvá s dobrovoľným
prihlásením sa. Otázka libera v žiackych súťažiach bude ešte prerokovaná.
p. Kardoš navrhol, aby to prebrala športovo-metodická komisia spolu so športovým riaditeľom
SVF. Bude iniciovať stretnutie k tomuto uzneseniu z Konferencie SVF z 3.12.2017.
p. Stražay informoval o stretnutí s extraligovými klubmi. V prvoligových súťažiach chceme
zachovať systém súťaží tak ako v predchádzajúcom ročníku. Na porade klubov mužov aj žien
sa dohodlo, že ak v MEVZE nastúpia dve najlepšie družstvá zo všetkých krajín zúčastnených
v MEVZE a vytvoria pravidelnú súťaž od septembra do januára, SVF súhlasí s uvoľnením
našich najlepších družstiev z prvej časti extraligy. Stanovisko od národných federácií sa
očakáva do 30.5.2018. Ak nebudú splnené podmienky, naše tímy z 1. časti Extraligy nebudú
uvoľnené.
V otázke zahraničných hráčov v extralige sa dohodlo, že ich počet nebude obmedzený, ale na
ihrisku musia byť v jednom čase traja slovenskí hráči. p. Stražay ďalej informoval, že CEV
nariadila s okamžitou platnosťou zrušiť technické oddychové časy v medzinárodných
stretnutiach. V časti marketing bez zmien, zvýšili sa prémie, SVF bude mať 6 reklamných
plôch, z toho dve nekomerčné a celý rok sa budú promovať ME žien 2019.
Slovenský pohár bude u mužov formou Final Four a ženy budú mať trojkolový systém
Slovenského pohára. Vykonávacie pokyny budú po Konferencií zverejnené.
p. Stražay – informoval o smernici o obchodovaní, smernica má platnosť na jednu sezónu,
smernica bude schvaľovaná per rollam
P. Stražay – ďalej informoval, že po porade klubov sa dohodlo, že COPky vzhľadom na
projektový charakter nebudú už hrať v play-off a ani v prelínacej súťaži. Prelínacia súťaž bude
upravená spôsobom pre tri družstvá, z extraligy pôjde len jedno družstvo a dve z 1 ligy.
p. Stražay – do Vykonávacích pokynov sme doplnili zákaz vyjadrovania sa k výkonom
rozhodcov.
SR SVF berie na vedomie informáciu o príprave súťaží riadených SVF v sezóne 2018/2019.

K bodu 7: Informácia o stretnutí zástupcov športových zväzov s vedením SOV a
MŠ SR k zmenám v Zákone o športe
p. Kraščenič informoval o stretnutí, ktoré sa uskutočnilo na pôde SOV. Zákon o športe určuje
od 1.1.2019 zamestnať všetkých hráčov ako zamestnancov klubov. Z toho vyplývajú
povinnosti, na ktoré kluby nie sú pripravené. Na základe záverov zo stretnutia, p. Siekel,
prezident SOV, predloží do NR SR žiadosť v znení, že celá športová obec, športové zväzy
požadujú, aby účinnosť zákona bola predĺžená na neurčito a žiada vládu SR, aby v čo
najkratšom čase zabezpečila kapitolu financovania športu. Požaduje sa, aby sa vláda SR,
k tomuto problému vyjadrila do 14 dní. Záleží od toho nasledujúca sezóna, existencia klubov a
hráčov. Čaká sa na spätnú väzbu od vlády SR. Ďalej informoval, o stave a postoji SVF
k účinnosti zákona o športe v časti odvody: SVF sa v plnej miere prikláňa k spoločnému
postupu všetkých federácií okrem SFZ a plne podporuje stanovisko, ktoré vyšlo zo stretnutia
na pôde SOV, kde dostal mandát prezident SOV p. Siekel na rokovanie s najvyššími
predstaviteľmi štátu o oddialení účinnosti zákona v tejto podobe. Súčasne žiadame (športové
zväzy) o doplnenie zákona v kapitole „financovanie športu“.

SR SVF berie na vedomie.

K bodu 8: Informácia o činnosti ObV SVF
P. Suchánek, informoval o prebiehajúcich súťažiach v oblastiach, ktoré sú vo fáze prípravy
ďalšieho súťažného ročníka. Čo sa týka povinnosťi mať klubového rozhodcu v súťažiach
mládeže je tam efekt lepšieho chovania sa k rozhodcom. Výklad Stanov ohľadne delegátov na
konferenciu SVF je potrebné zverejniť na stránke SVF.
Čo sa týka oblastných koordinátorov, bola vypracovaná pracovná náplň koordinátorov.
Stanovili sa podmienky, začiatok práce od 1.8.2018, výška platu 300 – 800.-€ podľa výšky
úväzku. Od p. Nemcovej prišiel email, že federácia by nemala zasahovať do kompetencií
oblastí, že majú vytvorený funkčný výbor. Chcú rozdeliť činnosť koordinátora medzi členov
oblastného výboru.
SR SVF berie na vedomie a projekt sa dopracuje.

K bodu 9: Informácia o stave výberových konaní na sekretariáte SVF
p. Singer – informoval o priebehu výberových konaní na ďalšie pozície v rámci sekretariátu
SVF a to technického riaditeľa, projektového manažéra, mediálneho manažéra a koordinátora
mládeže. Na pozíciu technického riaditeľ bol navrhnutý p. Prokeš, projektového manažéra p.
Mihalco, mediálneho manažéra p. Karpieľ, pozícia na koordinátora mládeže je otvorená.
Na pozíciu gen. sekretára sú štyria kandidáti.
Po diskusii p. Kraščenič navrhuje doplniť výberovú komisiu pre výber generálneho sekretára
SVF, kedže p. Singer a p. Kmeť sú kandidáti. Členom je p. Prieložný, p. Kardoš a p. Holienčik
a navrhol doplniť p. Suchánka a ako predsedu p. Kraščeniča a dal hlasovať za tento návrh.
SR SVF schvaľuje návrh na výberovú komisiu v zložení p. Kardoš, p. Prieložný, p.
Holienčik, p. Suchánek a p. Kraščenič ako predseda.
Hlasovalo 9 členov SR SVF, z toho:
Za – 4
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 5
Návrh uznesenia nebol schválený.
Komisia ostáva v zložení p. Kardoš, p. Prieložný, p. Holienčik.

K bodu 10: Prerokovanie zmien štatútu Rady mládeže
p. Kardoš informoval o zmenách v štatúte Rady mládeže, ktorý bol doplnený na desať členov,
doplnený o zástupcu pre Bratislavu. Rokovanie je verejné a tréneri sa môžu zúčastniť na
rokovaní, ak o to požiadajú 14 dni vopred. Rokovanie rady mládeže je uznášania schopné, keď
sú prítomní 6 členovia rady.
p. Holienčik navrhuje hlasovať za štatút Rady mládeže SVF so zmenami.
Členovia SR SVF hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje návrh štatútu Rady mládeže so zmenami.
Hlasovalo 9 členov SR SVF, z toho:
Za – 9
Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 11: Rôzne
p. Holienčik navrhol, aby každý nový zamestnanec sekretariátu SVF bol schválený
nadpolovičnou väčšinou členov SR SVF, čo nie je to odporujúce voči Stanovám.
Prezident p. Kraščenič nedal hlasovať o návrhu uznesenia p. Holienčika, nakoľko sa k tomu
musia vyjadriť právnici, stanovisko dáme na ďalšom zasadnutí SR SVF.
p. Singer – vzhľadom na to ako bola ustanovená komisia na výber generálneho sekretára SVF,
sa vzdáva kandidatúry na generálneho sekretára SVF a svoju prihlášku stiahol. Upozornil tiež,
že p. Kmeť ako člen SR hlasoval o členoch výberovej komisie aj keď je sám kandidát.
p. Kmeť – sa tiež vzdal vzhľadom na okolnosti
p. Holienčik – navrhol, aby sa tieto výberové konania dočasne prerušili dovtedy, kým nebude
urobený právny výklad k uzneseniu, ktoré navrhol a navrhol o tom hlasovať.
p. Kraščenič – nesúhlasí s návrhom uznesenia, nakoľko súvisí s predchádzajúcim uznesením a
nedal hlasovať o tomto uznesení.
p. Kračšenič – informoval o štatúte siene Slávy slovenského volejbalu a predstavil návrh
predsedníctva, kde za predsedu navrhujeme čestného prezidenta p. Halandu, čestného člena p.
Kríža, čestného člena p. Kovalíka, p. Přidala a za novinárov p. Kubiša. Sekretárom bude p. Filip
Hudec, ktorý bude pripravovať všetky podklady.
p. Kraščenič – informoval o zmene odmeňovacieho systému prémii, reprezentácie mužov
a žien, na Zlatej EL, po dohode a osobných stretnutiach s obidvoma reprezentačnými
družstvami spolu s ich realizačnými tímami
p. Vestenická – odporúča do predsedníctva p. Gallyho alebo p. Šteliara, aby tam bol niekto aj
z východu - regionálne zastúpenie.
Členovia SR SVF hlasovali o tomto návrhu:
SR SVF schvaľuje návrh štatútu Siene slávy slovenkého volejbalu.
Hlasovalo 7 členov SR SVF, z toho:
Za – 7
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Nehlasoval - 2
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
SR SVF schvaľuje návrh predsedníctva siene Slávy slovenského volejbalu v zložení:
predseda: p. Halanda, člen p. Hubert Kríž, člen p. Vladimír Kovalík , člen p. Vladimír
Přidal, člen p. Viktor Gally a za novinárov člen p. Pavol Kubiša .
Hlasovalo 7 členov SR SVF, z toho:
Za – 6

Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 1
Nehlasoval - 2
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
p. Vestenická odporúča SR SVF zrušiť v transferovom poriadku body b) nedohody klubov a
nevyplateného výchovného materskému klubu (podľa čl. 30 RaPP SVF) zahraničným klubom,
stanoveného pri prvom odchode nezmluvného hráča do 23 r. do zahraničia, pričom rozdiel
medzi poplatkom stanoveným podľa tabuľky CEV a transferovým poplatkom SVF bude
hradený materskému klubu až doby splatenia výchovného a bod c) nedohody klubov a
nevyplateného odstupného na základe hráčskej zmluvy uzatvorenej pred 1.1.2016, pričom
rozdiel medzi poplatkom stanoveným podľa tabuľky CEV a transferovým poplatkom SVF bude
hradený materskému klubu až do doby splatenia dohodnutej odstupnej čiastky najviac však do
výšky maximálnej hodnoty výchovného stanoveného podľa čl. 30 RaPP SVF.
p. Vestenická - aké sú kritéria výberu talentovaných športovcov? Existuje zoznam
talentovaných športovcov, ale kritéria nie, lebo kritéria určuje podľa ZoŠ najvyšší orgán Konferencia.
p. Vestenická – zo zasadnutia Dozornej rady SVF dňa 9.4.2018 boli vypracované zoznamy
nedostatov, ktoré boli predložené na sekretariát SVF dňa 16.4.2018 taktiež boli dané termíny
23.4.2018 a 30.4.2018 na odstránenie nedostatkov. Doteraz som nedostala informáciu či
nedostatky boli odstránené.
p. Singer – všetky úlohy sú splnené a pripravené na sekretariáte SVF.
p. Holienčik – žiada o zaslanie materiálu, ktorý bol chystaný na zasadnutie do Kazane pre p.
Halandu.
p. Kraščenič navrhuje ďalšie zasadnutie SR SVF na 7.6.2018 o 16:00.

Zapísala: Katarína Palkovič

Za správnosť: Martin Kraščenič

