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Manuál na dopĺňanie/zmenu osôb do súpisky družstva
Po schválení žiadosti o vytvorenie družstva treba vo schválenom družstve doplnením osôb vytvoriť súpisku. V súpiske sa
nachádzajú osoby s týmito funkciami:
Tréner
Asistent trénera
Kondičný tréner
Štatistik
Zdravotník
Hráč materského klubu
Hráč na hosťovaní
Hráč na hosťovaní M-S, resp. na hosťovaní zo 6-kového volejbalu do beachu
Zahraničný hráč
Na to, aby sa osoby dali doplniť do týchto funkcií, musia spĺňať určité kritériá. Prvotným kritériom je, že daná osoba musí byť
aktívnym členom SVF, t.j. musí mať zaplatené členské na daný kalendárny rok. Či daná osoba zaplatené členské má, sa dá
zistiť z jej profilu. V časti „Základné údaje“ má v položke „Člen“ vyplnenú hodnotu „Áno“.

Ak je táto základná všeobecná podmienka splnená, môže byť požadovaná osoba doplnená do súpisky. Na jednotlivé funkcie
však musí spĺňať podmienky z nich vyplývajúce.
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Doplnenie osôb na nehráčske pozície
Doplnenie osôb do súpisky na nehráčske pozície sa realizuje cez Klubovú agendu -> Zoznam družstiev -> Vyhľadávanie
(Družstvo) -> Zobraziť družstvo -> +Zmena funkcionárov

V ďalšom kroku doplníte osoby do požadovanej pozície (v obrázku je vyznačená pozícia „Tréner“, platí to však pre všetky
pozície). Ak idete doplniť alebo zmeniť osoby na pozíciách, ktoré už boli predtým doplnené, tieto osoby uvidíte v zoznamoch
na jednotlivé pozície. Týmto postupom viete zmeniť osobu aj na pozícii Organizačný pracovník družstva.
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Tréner, asistent trénera, kondičný tréner
Trénerom/kondičným trénerom sa v ISSV môže osoba stať tak, že o to požiada a zároveň doloží všetky potrebné dokumenty
(testy, skúšky, certifikáty a pod.), ktoré ju oprávňujú vykonávať túto funkciu. Do ISSV tieto funkcie následne osobám priraďuje
Matrika SVF na základe vyjadrení Trénersko-metodickej komisie, ktorá posudzujú relevantnosť podaných žiadostí a zároveň
na základe najvyššieho dosiahnutého vzdelania určuje aj Typ trénerskej licencie priradenej danej osobe
Na doplnenie osoby na súpisku do pozície Tréner (Kondičný tréner, Asistent trénera) musí daná osoba na danú sezónu spĺňať
nasledovné podmienky:
V ISSV musí byť vedená ako Tréner, t.j. Pole „Je tréner“ musí mať hodnotu „Áno“
Musí mať jednoznačne zadefinované Číslo trénerskej licencie, Úroveň (Triedu) trénerskej licencie a Typ (Najvyššia
úroveň dosiahnutého vzdelania) trénerskej licencie (napr. 14 A/DT)
Musí byť preukázateľne doložená účasť na povinnom licenčnom seminári podľa úrovne požadovanej triedy licencie.
Pri seminároch organizovaných SVF je to podpis účastníka s napísanou požadovanou triedou licencie na prezenčnej
listine, pri seminároch alebo workshopoch neorganizovaných ale akceptovaných SVF je to doklad o tom, že sa daný
tréner konkrétnej akcie naozaj zúčastnil (napr. prezenčná listina, certifikát účastníka a podobne)
Musí mať zaplatený príslušný licenčný poplatok podľa požadovanej trénerskej triedy vyplývajúci z Vykonávacích
pokynov na danú sezónu. Toto sa od sezóny 2020/2021 bude riešiť zbernou faktúrou na základe informácie získanej
z prezenčných listín licenčných seminárov a klubového manažéra daného klubu (mejlom na adresu matrika@svf.sk ),
v ktorom uvedie, ktorých trénerov (meno, priezvisko, registračné číslo) požaduje na danú sezónu potvrdiť pre svoj
klub. Netreba už žiadne poplatky platiť vopred. V prípade, že osoba pracuje ako tréner vo viacerých kluboch, buď si
licenčný poplatok zaplatí samostatne ako osoba alebo bude naúčtovaný klubu, ktorý o jeho uvedenie na súpisky
požiada ako prvý.
Ak sú splnené všetky tieto podmienky, tréner sa stáva „Aktívnym“ (položka „Stav trénera“ zmení hodnotu z „Neaktívny“ na
„Aktívny“) a v tom momente je už viditeľný vo vyberači pre doplňovanie trénerov do súpisky. Na ktorú pozíciu môže byť so
svojim trénerským vzdelaním (Typ licencie) a zaplateným licenčným poplatkom (Úroveň licencie) doplnený, to určujú
vykonávacie pokyny a je to aj zadefinované v jednotlivých súťažiach v ISSV.
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Štatistik, zdravotník
Štatistikom/zdravotníkom sa v ISSV môže osoba stať tak, že o to požiada a zároveň doloží všetky potrebné dokumenty (testy,
skúšky, certifikáty a pod.), ktoré ju oprávňujú vykonávať túto funkciu. Do ISSV tieto funkcie následne osobám priraďuje
Matrika SVF na základe vyjadrení príslušných komisií, ktoré posudzujú relevantnosť podaných žiadostí.
Na doplnenie osoby na súpisku do pozícií Štatistik alebo Zdravotník musí daná osoba na danú sezónu spĺňať nasledovné
podmienky
V ISSV musí byť vedená ako Štatistik, resp. Zdravotník, t.j. Pole „Je štatistik/zdravotník“ musí mať hodnotu „Áno
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Doplnenie osôb na hráčske pozície
Doplnenie osôb do súpisky na hráčske pozície sa realizuje cez Klubovú agendu -> Zoznam družstiev -> Vyhľadávanie
(Družstvo) -> Zobraziť družstvo -> +Zmena hráčov

V ďalšom kroku doplníte osoby do požadovanej pozície (v obrázku je vyznačená pozícia „Zoznam hráčov na pridanie do
družstva“, platí to však pre všetky ďalšie pozície). Týmto postupom viete zmeniť osobu zo súpisky aj odstrániť.

Hráč materského klubu
Je to hráč, ktorý hrá za svoj materský klub, t.j. nie je v klube na žiadnej forme dočasného tranferu. V profile hráča majú pri
takejto osobe položky „Materský klub“ a „Klubová príslušnosť“ rovnakú hodnotu.
Do súpisky sa dopĺňa cez pozíciu Zoznam hráčov na pridanie do družstva
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Hráč na hosťovaní/Hráč na hosťovaní M-S, resp. beach
Je to hráč, ktorý hrá za klub, v ktorom je na hosťovaní (dočasnom transfere) alebo hosťovaní M-S. V profile hráča majú
položky „Materský klub“ a „Klubová príslušnosť/Klubová príslušnosť M-S, resp. beach“ rozdielnu hodnotu, pričom položka
„Materský klub“ označuje jeho pôvodný klub a položka „Klubová príslušnosť/Klubová príslušnosť M-S, resp. beach“ označuje
klub, kde je na dočasnom transfere. Zároveň je v profile hráča dátumami vyznačené obdobie, kedy môže byť v klube svojej
klubovej príslušnosti na súpiske uvedený. Po uplynutí tohto obdobia je daný hráč zo súpisky automaticky odstránený.
Ak sa jedná o klasické hosťovanie, hráč môže byť doplnený do ktoréhokoľvek družstva daného klubu v závislosti od vekovej
kategórie hráča. Zároveň nemôže figurovať na súpiskách iných klubov.
Ak sa jedná o hosťovanie M-S, o takéto môže požiadať iba hráč mládežníckej vekovej kategórie (do kategórie U20 vrátane)
a môže byť doplnený výhradne do družstiev daného klubu vo vekovej kategórii dospelých. Zároveň môže figurovať na
súpiskách družstiev svojho materského klubu, avšak výhradne len v mládežníckych kategóriách (do U20 vrátane).
Ak sa jedná o hosťovanie beach, o takého hosťovanie môže požiadať hráč, ak sa jedná o hosťovanie medzi klubmi hrajúcimi 6kový volejbal a beach
Do súpisky sa dopĺňa cez pozíciu Zoznam hosťujúcich hráčov na pridanie do družstva.
Zahraničný hráč
Je to hráč, ktorý hrá za klub, do ktorého prišiel na zahraničný transfer vybavovaný cez FIVB/CEV. V profile hráča má položka
„Materský klub“ hodnotu „Zahraničie“ a položka „Klubová príslušnosť“ označuje klub, kde je na zahraničnom transfere.
Zároveň je v profile hráča dátumami vyznačené obdobie, kedy môže byť v klube svojej klubovej príslušnosti na súpiske
uvedený. Po uplynutí tohto obdobia je daný hráč zo súpisky automaticky odstránený.
Do súpisky sa dopĺňa cez pozíciu Zoznam zahraničných hráčov na pridanie do družstva.

Rovnakým postupom sa dá cez ISSV požiadať aj o odstránenie osôb zo súpisky družstva.
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