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1.)  Zadanie súpisky v ISSV a tréneri na súpiskách 

Z dôvodu blížiaceho sa začiatku súťaží by som Vám rád dal do pozornosti povinnosť zadania 

súpisky družstva do ISSV prostredníctvom klubového manažéra najneskôr 7 dní pred termínom 

prvého kola príslušnej súťaže. 

 

Pre doplnenie trénerov na súpisky je potrebné realizovať nasledovné kroky: 

• klubový manažér pošle e-mailom na adresu matrika@svf.sk zoznam trénerov, ktorých 
chcú v klube zaradiť na súpisky, a k nim priradí jednotlivé licenčné triedy (A, B, B+, C, ... - 
prehľad kritérií v prílohe) 

• matrika na daný klub vytvorí riadok faktúry s požadovaným licenčným poplatkom 
(vopred nie je potrebné posielať platby na účet SVF - bude realizované pomocou zbernej 
faktúry) 

• matrika "zviditeľní" trénera v zozname trénerov, ktorých možno dopĺňať na súpisky 
(absolvovali licenčný seminár) a dá o tom danému klubu informáciu 

Video-návod na vytvorenie súpisky nájdete na tomto odkaze. 

 

Návody k práci s ISSV nájdete na stránke SVF: http://www.svf.sk/sk/sutaze/issv 

 

-- 

Filip Moravčík 

Manažér súťaží SVF / Competitions manager SVF 

 

https://mailto:matrika@svf.sk
https://youtu.be/2UJpeFibY7g
http://www.svf.sk/sk/sutaze/issv
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2.) Stanovenie výšky cestovnej náhrady 
 

S prihliadnutím na schválené Vykonávacie pokyny v časti Rozhodcovia a súčinnosť s klubmi: 

 

"...Pri použití vlastného motorového vozidla bude cestovné vyplatené vo výške 10 % priemernej 

mesačnej ceny PHM (nafta + benzín / 2) za kilometer podľa priemernej ceny PHM vydanej 

Štatistickým úradom SR za predchádzajúci mesiac. Výška cestovnej náhrady bude zverejňovaná 

na mesačnej báze SK SVF." 

 

Sa stanovuje v prípade mesiaca október 2022 výška cestovnej náhrady na 0.18,-€/km. Toto je 

oprávnený účtovať iba ten rozhodca, ktorý reálne použil vlastné motorové vozidlo. 

 

-- 

Filip Moravčík 

Manažér súťaží SVF / Competitions manager SVF 

 

3.) Registrácia hráčov z Ukrajiny 
 

Vzhľadom na stanovisko CEV a FIVB sa postupuje aj v prípade občanov Ukrajiny štandardným 

spôsobom, ako v prípade ostatných zahraničných hráčov. To znamená, že je potrebné kontaktovať 

Mareka Prokeša (prokes@svf.sk) s uvedením mena, priezviska a dátumu narodenia hráča alebo 

hráčky. Následne bude požiadaná ukrajinská federácia o informáciu, či registruje danú osobu. 

Pokiaľ nie je osoba zaregistrovaná na Ukrajine, tak sa jej môže urobiť registrácia v rámci SR (avšak 

pri jej návrate na Ukrajinu sa bude musieť riešiť transfer). Ak daná osoba je registrovaná v rámci 

Ukrajiny, tak bude musieť byť realizovaný transfer (pri mládeži je to častokrát bez poplatku). 

 

4.) Príloha 
• Adresár družstiev  

“Adresár_družstiev_ObV_V_SVF_22-23_03102022.pdf“ 

Mgr. Eduard Petruf, v. r.  

SK ObV Východ SVF 

mailto:prokes@svf.sk

