Zápis č.7 zo stretnutia zástupcov VPKSR v Žiline v sobotu 29.01.2011 o 16.00 hod.
Š. Dabrovský privítal prítomných : za Tozan Topoľčany T. Dolný, za Sláviu UK
Bratislava P. Mihalkovič, za ŠKP Košice S. Báňas, za NCHZ Nováky R. Turčan, za ČH
Hornets J. Karabáš, za Piešťany J. Baranovič.
Akademik Košice, Komárno a Žilina sa ospravedlnili.
Schválený program :
1) Prejednanie marketingovej zmluvy medzi VPKSR a klubmi extraligy za obdobie
01.01.2011 – 31.12.2011
2) Návrh rozpočtu VPKSR ( réžia a odmeny )
3) Riešenie preplácania rozhodcov v súvislosti so zmenami zákona o odvodoch
v zdravotnom poistení ( oboznámi prítomných P. Mihalkovič )
4) Slávia UK – viď mail z 27.01.2011 – návrh na zmenu termínov.
5) Rôzne
Priebeh rokovania :
1) K bodu č. 1 referoval J. Karabáš : názov súťaže ostáva EMM, peniaze budú
klubom rozposlané okamžite ako prídu na konto VPKSR – za minulý rok
1.500,00 €. Na kalendárny rok 01.01.2011 – 31.12.2011 by to malo byť
10.000,00 € na prerozdelenie každému účastníkovi EMM Extraligy.
2) K bodu č. 2 zástupcami klubov boli schválené výšky mesačných odmien pre
predsedov komisií s účinnosťou od vzniku funkcie nasledovne : J. Baranovič 20
€ - ŠTK - ženy, E. Prelovský 50 € - DK, V. Illes 50 € - ŠTK, J. Bohát 100 € RK, Š. Dabrovský 300 € - konateľ spoločnosti. Pracovnoprávny vzťah zistí
a navrhne konateľ spoločnosti po konzultácii s ekonomickým oddelením.
3) K bodu č. 3 informoval pán Mihalkovič, že preplácanie rozhodcov technicky
zabezpečí VV SZVP, a to z nasledovných finančných prostriedkov na to
určených.
a) Štartovné
b) Pokuty udeľované DK
c) Zdroje z marketingu
4) Združenie klubov poverilo pána Mihalkoviča vypracovaním zmien v hracom
kalendári.
5) V bode rôzne
Pán S. Báňas dal návrh, aby VV SZVP schválil vyplácanie doplatku hlavnému
rozhodcovi – 5 €.
Zhromaždenie prijalo informáciu od pána Mihalkoviča , že VV rozhodol, že
poplatky z licencií a prestupov budú slúžiť na činnosť matriky.

Slávia UK predložila návrh na zmenu priebehu poradia zápasov v play off ,
začne sa u horšieho, potom 2x u lepšieho a následne u horšieho a potom u
lepšieho ( H – L – L – H – L ) .
J. Karabáš predniesol návrh založenia súťaže juniorov extraligy – ligy do 23
rokov, dosiahlo by sa tým odohratie viac zápasov v roku ( hlavne pre hráčov,
ktorí nemajú medzinárodný program ).
DK bola poverená zistiť, či nedošlo k porušeniu rozpisu súťaže 1. NL kadetov 2.
Turnaja vo Vrútkach, usporiadaného v Žiline.
Ešte bola prednesená otázka zo strany ŠKP: prečo pán Karabáš prezentoval
jeho návrh VV so zložením a vymenovaním trénerov mládežníckych výberov ?
Odpoveď : túto otázku predložiť VV.
Pán Turčan navrhol, aby sme sa v budúcnosti stretávali cez týždeň. Návrh bol
prijatý.
Na záver sa Š. Dabrovský poďakoval všetkým prítomním.

