Slovenská rugbyová únia /SRU/
Hrobákova 1
851 02 Bratislava
Slovenská republika
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zápisnica zo zasadnutia VV SRÚ zo dňa 30.08.2019
Dátum: 30.08.2019 (piatok)
Čas: 19:00

Navrhnutý program:
1. Prezentácia
2. Rozpočet SRÚ a financovanie
3. Súťaže
4. Reprezentácia
5. Diskusia
6. Záver
Prezenčná listina VV SRÚ:
1. Eduard Krützner – prezident SRÚ
2. Pavel Lištvan – športový riaditeľ SRÚ
3. Michal Mihálik – Generálny sekretár SRÚ

Uznášaniaschopnosť, schválenie programu VV
VV SRÚ je uznášaniaschopný, keďže sú prítomní všetci členovia.
Na schválenie bol predložený program rokovania VV:
Navrhnutý program:
1. Prezentácia
2. Rozpočet SRÚ a financovanie
3. Súťaže
4. Reprezentácia
5. Diskusia
6. Záver
___________________________________________________________________________

Slovenská rugbyová únia /SRU/
Hrobákova 1
851 02 Bratislava
Slovenská republika
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hlasovanie o schválení programu:
ZA:

3 hlasy

PROTI:

0 hlasov

ZDRŽAL SA:

0 hlasov

Uznesenie:
Výkonný výbor schválil nasledovný program:
1. Prezentácia
2. Rozpočet SRÚ a financovanie
3. Súťaže
4. Reprezentácia
5. Diskusia
6. Záver
K nasledovným bodom sú k dispozícii mailovou formou nasledovné podklady:
2. schválený rozpočet na rok 2019, informácie o priebežnom čerpaní príspevku
3. športový kalendár 2019 – návrh úprav na jeseň 2019
4. Program reprezentácií na jeseň 2019

Bod č.1
Prezentácia
V úvode sa zhostil slova prezident SRÚ Eduard Krützner ml., ktorý otvoril rokovanie.
Bod č.2
Rozpočet SRÚ a financovanie
Prezident SRÚ poukázal na schválený rozpočet na rok 2019, pričom bolo konštatované, že na
strane príjmov sa časť z nich časť z nich darí zabezpečiť. Použitie príspevku od MŠVVaŠ SR
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je doposiaľ v súlade so schváleným rozpočtom aj zmluvou určeným účelom. Bolo
konštatované, že príjem z 2% z daní bol pod úrovňou očakávania.
Bol predložený návrh na uloženie pokynu generálnemu sekretárovi SRÚ zabezpečiť
registráciu prijímateľa na 2% z dane aj na rok 2020.
Hlasovanie:
ZA:

3 hlasov

PROTI:

0 hlasov

ZDRŽAL SA:

0 hlasov

Uznesenie:
VV SRÚ ukladá pokyn generálnemu sekretárovi SRÚ na zabezpečenie registráciu prijímateľa
na 2% z dane aj na rok 2020.

Bod č. 3
Súťaže
VV konštatoval prerokoval navrhované zmeny športového kalendára na jeseň 2019. Športový
riaditeľ vyzval na uloženie úlohy na zabezpečenie obsadenia jednotlivých zápasov a turnajov
rozhodcami.
Bol predložený návrh na uloženie pokynu rozhodcovskej komisii na vypracovanie plánu
obsadenia rozhodcov na jeseň 2019:
Hlasovanie:
ZA:

3 hlasy

PROTI:

0 hlasov

ZDRŽAL SA:

0 hlasov

Uznesenie:
VV SRÚ ukladá pokyn rozhodcovskej komisii na vypracovanie plánu obsadenia rozhodcov
na jeseň 2019.
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Bod č. 4
Reprezentácia
V rámci tohto bodu bolo športovým riaditeľom konštatované, že je potrebné zabezpečiť
program reprezentácii mužov XV, a to vzhľadom na absenciu súťažného programu na jeseň
2019.
Bol prednesený návrh na uložiť pokyn na začatie organizačnej prípravy XV reprezentácie
mužov na prípravné zápasy na jeseň 2019 manažérovi SRÚ Filipovi Kráľovi.
Hlasovanie:
ZA:

3 hlasy

PROTI:

0 hlasov

ZDRŽAL SA:

0 hlasov

Uznesenie:
VV SRÚ ukladá pokyn manažérovi SRÚ Filipovi Kráľovi na začatie organizačnej prípravy
prípravných zápasov XV reprezentácie na jeseň 2019.
Bod č. 5
V rámci diskusie členovia VV rokovali o možnostiach propagácie ragby v súvislosti
s nadchádzajúcimi Majstrovstvami sveta v Japonsku. V tomto bode vyslovil prezident SRÚ
zásadné stanovisko, a to pokiaľ ide o maximálne možné využitie médií na propagáciu ragby.
Záver
V závere sa zhostil slova prezident SRÚ, ktorý rokovanie VV ukončil.

Eduard Krützner v.r.
predseda VV
Michal Mihálik v.r.
zapisovateľ VV
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