Zápis č. 1/2013 zo stretnutia VPKSR v Žiline, 14.02.2013.

V Žiline, vo štvrtok 14.02.2013 o 11.30 hod., sa konalo stretnutie zástupcov Extraligových klubov VPKSR. Všetkých zástupcov klubov aj hostí privítal konateľ spoločnosti Š. Dabrovský.
Prítomní : za ČH Hornets Košice

pán J. Karabáš

za Akademik Košice

pán R. Jenčuš

za Sláviu UK Bratislava

páni P. Mihalkovič, J. Mišík, D. Dudáš

za Topoľčany

páni T. Dolný, P. Gáfel

za Nováky

pán R. Turčan

za Žilinu

pán R. Zibolen

za ŠKP Košice

pán V. Illes

za Komárno

pán A. Balázs

za Piešťany

pán J. Baranovič

Navrhovaný program stretnutia :
1)

Voľba predsedu Disciplinárnej komisie

2)

Prejednať PP ohľadom hosťovania hráčov

3)

Odmeny dohodárom – nový daňový zákon !

4)

Upresnenie rozpočtu VPKSR na rok 2013

5)

a) Uznesenie č. 15/09

- prerokovať možnosť nominácie delegátov aj v ženských súťažiach, resp. menovať hlavného rozhodcu v
spolupráci s VPKSR, úloha naďalej trvá, prerokovať na zasadaní VPKSR dňa 14.02.2013 v Žiline
Z: RK, VPKSR,
T: 20.02.2013

b) Uznesenie č. 16/09
- spracovať nové kritéria pre výkon funkcie „ Delegát „ a zároveň vyzýva RK VPKSR navrhnúť nových
delegátov, úloha naďalej trvá, prerokovať na zasadaní VPKSR dňa 14.02.2013 v Žiline
Z: RK, VPKSR
T: 20.02.2013
c) Uznesenie č. 17/09
- aktualizovať tlačivo „Hodnotiaci list delegáta tak, aby boli špecifikované skutočnosti a to čas a popis
chyby, ktorej sa rozhodca dopustil, za ktoré mu je znižované hodnotenie a to za účelom analyzovania
chýb rozhodcov a ich následného preškolenia, úloha naďalej trvá, prerokovať na zasadaní VPKSR dňa
14.02.2013 v Žiline
Z: RK VPKSR
T:20.02.2013
d) Uznesenie č. 13/09
VV SZVP ukladá TMK predložiť návrh menovania trénera do novovzniknutej kategórie chlapci – U 11
chlapci , s podmienkou platnej kvalifikácie trénera
Z: TMK
T: 15.01.2013
6)

Úhrada podlžností za reklamu rok 2012 - informácia.

Hlasovanie o navrhovanom programe :
Všetky body navrhovaného programu boli siedmymi klubmi jednohlasne prijaté, nehlasoval pán Zibolen
zo Žiliny, nakoľko nebol ešte prítomný, prišiel neskôr. O bode 6 d) sme neodhlasovali, nakoľko sa netýka
zástupcov VPKSR, ale VV SZVP.
K bodu 1)
Voľba nového predsedu Disciplinárnej Komisie
sezóny :
Kandidát na predsedu DK - pán Tomáš Dolný
Kandidát za nového člena DK - pán Peter Gáfel,

a nového člena Disciplinárnej komisie do konca
7x za, 1 sa zdržal hlasovania = prijatý
8x za = prijatý

V tomto bode prebehlo ešte hlasovanie o povinnostiach delegáta. Bolo jednohlasne prijaté ( 8x za, nik
proti): Delegát si prinesie k stretnutiu "Hodnotiaci list delegáta"- sám. Po stretnutí delegát vezme originál
"Zápis o stretnutí" - a doručí ho predsedovi ŠTK, a 1. kópiu doručí predsedovi DK. 2. a 3. kópiu
prevezmú zástupcovia hrajúcich klubov.
K bodu 2)
VPKSR poverilo vypracovaním zásad Prestupového Poriadku do 31.03.2013 pánov P. Mihalkoviča, R.
Jenčuša a Š. Dabrovského a do 31.05.2013 vypracovaním textu PP.
Následne prebehlo hlasovanie o neakceptácii výkladu PP, ktorý vyhotovil VV SZVP, ohľadne prípadu
hráča M. Kollárika : 3x za , 3x proti 1x sa zdržal, 1x nehlasoval- pán Zibolen nebol prítomný. Na
základe hlasovania akceptujeme výklad PP zo strany VV SZVP a hráč M. Kollárik môže nastúpiť až v
ďalšej časti súťaže.
K bodu 3)
Od 01.01.2013 pozastavujeme vyplácanie odmien predsedom komisií a VPKSR dohodne konkrétnu
refundáciu ich nákladov individuálne.
K bodu 4)
Pripraviť rozpočet VPKSR na rok 2013 - poverený konateľ, do ďalšieho stretnutia VPKSR.
K bodu 5)
a) Funkcia Hlavného rozhodcu ostáva v platnosti, pridelenie delegáta
jednohlasne zamietnuté.

do ženských súťaží bolo

b) Úloha pre Rozhodcovskú Komisiu : navrhnúť nových, možných delegátov, a potvrdiť resp. upraviť
kritériá na vykonávanie funkcie delegáta. Termín : do konca tohoročnej sezóny.
c) RK dostala za úlohu navrhnúť patričné úpravy a zistiť, aké sú kritériá na Lekársku službu. Termín - do
konca tohoročnej sezóny.
d) Týmto bodom sa bude zaoberať TMK na VV SZVP.
K bodu 6)
Pán J. Karabáš ubezpečil všetky kluby, že podlžnosti budú uhradené v priebehu roka 2013.

K bodu 7)
O usporiadanie M SR 11 ročných sa uchádzajú Piešťany a Topoľčany. Komu budú MS pridelené
rozhodnú kluby hlasovaním a nahlásením konateľovi VPKSR do 22.02.2013. Hlasovanie dopadlo

nasledovne : za Piešťany hlasovali 4 kluby, za Topoľčany hlasoval 1 klub, 1 klub sa zdržal hlasovania
nakoľko nemá túto kategóriu, a ostatné kluby sa nevyjadrili. Takže M SR 11 ročných budú v Piešťanoch.

Stretnutie bolo týmto bodom ukončené a konateľ sa prítomným poďakoval za účasť.
V Košiciach, 24.02.2013
Zapísal: Dabrovský Štefan
konateľ VPKSR s.r.o.

