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PAMÄTNÁ PLAKETA SVF

JURAJ CAHAJLA
Učiteľ telesnej výchovy na ZŠ vo Svidníku,
bašte volejbalu na východnom Slovensku,
pod jeho vedením sú družstvá chlapcov
niekoľkonásobnými
majstrami
Slovenska
vo všetkých mládežníckych kategóriách,
z ktorých sa neskôr stali hráči ligových
družstiev. Je členom Oblastného výboru
Slovenskej volejbalovej federácie východ a
členom Rady mládeže SVF.
Vyznamenanie sa mu udeľuje pri príležitosti
jeho
minuloročného životného jubilea /60
rokov/.

PAMÄTNÁ PLAKETA SVF

MIKULÁŠ HREŠKO
Učiteľ telesnej výchovy, riaditeľ školy a tréner,
má výrazný podiel na výchove mladých
volejbalistov v Starej Ľubovni obliekajúcich
nielen extraligový dres ale aj reprezentačný
(Lampart, Tholt, Kseňák, Hriňák).
Vyznamenanie sa mu udeľuje pri príležitosti
jeho životného jubilea.

PAMÄTNÁ PLAKETA SVF

VLADIMÍR ČIŽMÁR
Bratislavčan, ktorý s rozhodovaním začal v roku
1974, od roku 1978 rozhodoval v 1. lige , do ktorej
postúpil cez kvalifikáciu, ktorá sa konala na
Medzinárodnom volejbalovom turnaji O Pohár
SNP
vo
Vyšných
Hágoch.
V
roku
1988 rozhodoval vo federálnej extralige a pôsobil
v nej až do rozpadu Československa. Odvtedy
pôsobil až do roku 2000 ako rozhodca
v slovenskej extralige, neskôr v nej pôsobil ako
technický delegát. Ako funkcionár bol v roku 1988
zvolený za predsedu bratislavskej oblasti a pôsobil
v Komisii rozhodcov a neskôr v Asociácii
volejbalových rozhodcov. S ostatnými krajskými
predsedami sa podieľal na vytvorení prvej
databázy volejbalových rozhodcov na Slovensku.
Vyznamenanie sa mu udeľuje pri príležitosti jeho
tohtoročného životného jubilea.

PAMÄTNÁ PLAKETA SVF

JAROSLAV DEPEŠ
S rozhodovaním začal po školení 3. triedy v roku
1970. Svoje prvé rozhodcovské školenie
absolvoval v Obyciach a prvú rozhodcovskú triedu
si urobil v Tatrách, v Tatranskej Polianke. V roku
1975 počas turnaja O Pohár SNP v Tatrách
absolvoval vo Vyšných Hágoch kurz kandidátov
na medzinárodných rozhodcov. Už o rok bol
v
Montreale
počas
OH
menovaný
za
medzinárodného rozhodcu. Celkovo pôsobil na
medzinárodných volejbalových palubovkách 23
rokov, až do roku 1998. Rozhodoval na vrcholných
podujatiach,
ako
sú
Majstrovstvá
sveta,
Majstrovstvá Európy a vo všetkých európskych
pohároch. Po skončení aktívnej kariéry pôsobil do
roku 2003 ako technický delegát CEV
v pohárových súťažiach.
Vyznamenanie sa mu udeľuje pri príležitosti jeho
tohtoročného životného jubilea.

BRONZOVÁ VOLEJBALOVÁ LOPTA

JÁN CIFRA
Dlhoročný hráč Dukly Trenčín, Slávie UK
Bratislava a Červenej Hviezdy Bratislava, s
ktorou v roku 1979 triumfoval v EPM a o dva
roky neskôr v PVP. Cifra je bývalý reprezentant
ČSSR a tešil sa z 2.miesta na ME juniorov v
roku 1975. Je účastník majstrovstiev Európy
1977 a Olympijských hier 1980 v Moskve.
Vyznamenanie sa mu udeľuje pri príležitosti
jeho životného jubilea.

BRONZOVÁ VOLEJBALOVÁ LOPTA

JÁN REPÁK
Dlhoročný hráč ČH Bratislava, s ktorou vyhral v roku
1979 Európsky pohár majstrov a v roku 1981 Pohár
víťazov pohárov. Bol reprezentantom ČSSR a
štartoval na majstrovstvách sveta 1978 a 1982,
Olympijských hrách 1980 v Moskve a majstrovstvách
Európy 1981.
Vyznamenanie sa mu udeľuje pri príležitosti jeho
životného jubilea.

STRIEBORNÁ VOLEJBALOVÁ LOPTA SVF

JOSEF NOVOTNÝ
Dlhoročný hráč ČH Bratislava, s ktorou sa stal v
rokoch 1978, 1979 a 1981 majstrom ČSSR,
v roku 1979 vyhral Európsky pohár majstrov a v
roku 1981 Pohár víťazov pohárov. V roku 1987
odišiel do zahraničia a legionárčil v Taliansku a
Nemecku. V rokoch 1977 – 1987 reprezentoval
ČSSR 352 krát. Štartoval 3-krát na MS, 6-krát
ME a na OH 1980 v Moskve. Z ME 1985 má
striebro a zo Svetového pohára 1985 v
Japonsku bronz. Na slovenské palubovky sa
vrátil v roku 2009 ako tréner mužov Nového
Mesta nad Váhom a zachránil ich v extralige.
Vyznamenanie sa mu udeľuje pri príležitosti
jeho životného jubilea.

STRIEBORNÁ VOLEJBALOVÁ LOPTA SVF

VLADIMÍR SIRVOŇ
Ako dlhoročný hráč ČH Bratislava dosiahol
s týmto družstvom v rokoch 1978, 1979 a 1981
titul majstra ČSSR, v roku 1979 bola ČH víťazom
EPM a v roku 1981 víťazom PVP. ČSFR
reprezentoval 210 krát, ako hráč bol na OH 1980 v
Moskve (8.miesto), MS 1978 v Taliansku
(5.miesto), ME 1977 vo Fínsku (6.miesto) a v roku
1979 na ME vo Francúzsku (6.miesto). Ako tréner
viedol reprezentácie Fínska a Rakúska, mužov
Sokola Viedeň (5 majstrovských titulov),
Donaukraftu Viedeň a Wiener Neustadtu, ženy
Post Viedeň (5 titulov), OMS Senica (3 tituly) a
družstvo Přerova. Toho času trénuje družstvo žien
našej extraligy SVK DDK-LED Senica.
Vyznamenanie sa mu udeľuje pri príležitosti
životného jubilea.

ZLATÁ VOLEJBALOVÁ LOPTA SVF

ALŽBETA SLOVÍKOVÁ TECHNOVSKÁ
S volejbalom začínala ako juniorka v Banskej
Bystrici a pri VŠ štúdiu bola dlhoročnou hráčkou
Slávie VŠ Bratislava. Od roku 1952 bola
zaradená medzi hráčky reprezentácie ČSR a je
78 násobnou reprezentantkou ČSR. Na ME
1955 v Rumunsku sa stala držiteľkou zlatej
medaily, v tom istom roku jej bol ako prvej
žene-športovkyni na Slovensku udelený titul
„Majster športu“. Celý svoj život pracovala na
katedre telovýchovy Prírodovedeckej fakulty UK
v špecializácii „volejbal“.
Vyznamenanie sa jej udeľuje za dlhoročnú
úspešnú hráčsku reprezentáciu slovenského
volejbalu a pri príležitosti významného
životného jubilea.

ZLATÁ VOLEJBALOVÁ LOPTA SVF

JÚLIUS VESELKO
Úspešný dlhoročný hráč extraligového družstva
mužov v minulosti Slávie UK Bratislava a
reprezentant ČSR v rokoch 1953 – 1962.
Držiteľ zlatej medaily z Univerziády 1960 v
Turíne a striebornej medaily z MS 1960 v Rio
de Janiero. Po ukončení reprezentačnej kariéry
bol ešte do roku 1976 hrajúcim trénerom v
družstvách mužov Mostáreň Brezno, ZVL Žilina
a ZVL Kysucké Nové Mesto. Od roku 1961 je
držiteľom titulu „Majster športu“.
Vyznamenanie sa mu udeľuje za dlhoročnú
úspešnú hráčsku reprezentáciu slovenského
volejbalu a pri príležitosti
významného
životného jubilea.

ČESTNÉ UZNANIE SVF

ANNA BALKOVÁ – UHRÍNOVÁ
In memoriam
Úspešná dlhoročná hráčka extraligového
družstva žien v minulosti Lokomotívy Banská
Bystrica a reprezentantka ČSSR v rokoch
1956-1960. Je držiteľkou striebornej medaily z
ME 1958 v Prahe a v roku 1960 jej udelili titul
„Majster športu“.
Vyznamenanie sa jej udeľuje za dlhoročnú
úspešnú hráčsku reprezentáciu slovenského
volejbalu.

ČESTNÉ UZNANIE SVF

ĽUDMILA ZAPLETALOVÁ
V rokoch 1975-1990 bola trénerkou mládeže
v Slávii UK Bratislava a Tatran Devín, od roku
1991 na Gymnáziu Bilíková, kde mala veľký podiel
na výchove viacerých reprezentantiek rôznych
vekových kategórii. Na funkcionárskom poli bola
členkou Metodickej komisie Výboru volejbalového
zväzu SÚV ČSZTV, predsedkyňou redakčnej rady
a editorkou Metodického spravodaja Asociácie
trénerov SVF. Jej činnosť v pedagogickej aktivite
sa prejavila v členstve lektorského zboru SVF pri
školeniach trénerov všetkých stupňov. Viedla
diaľkové štúdium trénerov špecializácie „Volejbal“
a bola spoluautorka Učebných osnov športovej
prípravy vo volejbale pre športové triedy ZŠ a ŠG.
Vyznamenanie sa jej udeľuje pri príležitosti
významného životného jubilea.

ČESTNÉ UZNANIE SVF

ŠTEFAN HANK
Prvé rozhodcovské školenie absolvoval v roku 1982,
nasledovalo rozhodovanie okresnej ligy v Prešove a
krajské súťaže, v roku 1985 počas Pohára
oslobodenia v Žiline absolvoval školenie II. triedy, dva
roky rozhodoval 1. SNL žien a dorastu, po získaní I.
triedy rozhodoval 1.SNL mužov. V roku 1992
absolvoval medzinárodný kurz v Brne a od roku 1995
bol menovaný za medzinárodného rozhodcu. Počas
svojej kariéry rozhodoval na vrcholných podujatiach
ako sú ME, Svetová liga a vo všetkých európskych
pohároch. V roku 2009 na ME žien v Poľsku ukončil
svoju aktívnu kariéru medzinárodného rozhodcu,
následne sa stal lektorom AVR a technickým
delegátom nielen pre slovenské súťaže ale i pre
súťaže CEV. V rokoch 2000 až 2002 bol prezidentom
AVR, následne členom a predsedom DR AVR. Od
konca februára 2016 je opäť prezidentom AVR.
Vyznamenanie sa mu udeľuje pri príležitosti
významného životného jubilea.

ČESTNÝ ČLEN SVF

ŠTEFAN BUKVIAR
Od roku 1969 aktívne pracuje ako tréner a
funkcionár vo VK Iskra Hnúšťa. V rokoch
1975-1985 vykonával funkciu predsedu KV SVF
Banská Bystrica a v rokoch 2005-2013 zastával
funkciu viceprezidenta SVF pre regionálny
volejbal.
V
súčasnosti
je
predsedom
Oblastného výboru SVF - oblasť stred. V
minulosti bol aj viceprezidentom správnej rady
SVF.
Vyznamenanie sa mu udeľuje za jeho
dlhoročnú aktívnu funkcionársku činnosť
vo volejbalovom hnutí na Slovensku a pri
príležitosti jeho významného životného jubilea.

