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Program Konferencie SVF
Miesto:
Dátum:
Prezentácia:

Poprad
10. Apríla 2016 (nedeľa) o 9.00 hod.
8.00 – 8.45 hod.

Program rokovania:
1. Otvorenie rokovania a privítanie hostí (Halanda)
2. Schválenie programu rokovania (Haťapka)
3. Voľba zloženia pracovného predsedníctva (Haťapka)
4. Schválenie rokovacieho poriadku (Haťapka)
5. Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie (Haťapka)
6. Udeľovanie vyznamenaní a ocenení SVF (Haťapka)
7. Správa prezidenta SVF (Halanda)
8. Úprava stanov SVF (Haťapka)
9. Správa o hospodárení SVF a schválenie účtovnej závierky (Bukovská)
10. Správa o činnosti a hospodárení Slovak Volleymanagement s.r.o. (Singer)
11. Schválenie Výročnej správy SVF (Haťapka)
12. Prestávka - obed
13. Správa predsedu ObV SVF (Richman)
14. Správa predsedu Dozornej rady SVF (Holec)
15. Schválenie volebného poriadku na volebnú konferenciu SVF v r. 2017
(Haťapka)
Prestávka - obed
16. Diskusia
17. Potvrdenie predsedu DR SVF do funkcie kontrolóra SVF (Haťapka)
18. Správa mandátovej komisie
19. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia
20. Záver (Halanda)
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Rokovací poriadok Konferencie SVF
V súlade s článkom 6 ods. 3 Stanov SVF predkladá SR SVF návrh, aby sa Konferencia SVF riadila
ustanoveniami tohto Rokovacieho poriadku.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

Konferencia SVF je v zmysle článku 6, bod 1, Stanov SVF najvyšším orgánom
SVF, ktorý sa schádza raz za dva roky. Rokovania konferencie sa s hlasom
rozhodujúcim zúčastňujú:
a) Členovia Dozornej rady
b) Prezident
c) Členovia Správnej rady
d) Členovia Exekutívy SVF
e) Predsedovia ObV SVF
f) Členovia klubov. Za každý klub, ktorého družstvo hrá najvyššiu súťaž
dospelých je delegovaný jeden zástupca
g) Za Asociáciu volejbalových rozhodcov (AVR) – 1 delegát
h) Za Asociáciu plážového volejbalu (APV) – 1 delegát
i) Za Združenie volejbalových oddielov a klubov (ZVOK) - 1 delegát
j) Členovia ostatných klubov, zvolení na oblastných konferenciách podľa
počtu družstiev štartujúcich v súťažiach SVF podľa kľúča – za
každých 10 družstiev 1 delegát.

2.

Rokovania konferencie sa zúčastňujú aj pozvaní čestní členovia SVF, ďalej
pozvaní a schválení zástupcovia odborných komisií, členovia Sekretariátu SVF
a pozvaní hostia.

3.

Konferenciu zvoláva Správna rada SVF.
Pôsobnosť konferencie je uvedená v článku 6 ods. 8 Stanov SVF:
a) Schvaľuje a ruší Stanovy SVF, ich zmeny a doplnky.
b) Volí prezidenta SVF, predsedu a štyroch členov Dozornej rady.
c) Prerokúva a berie na vedomie správu o činnosti za uplynulé obdobie.
d) Prerokúva a berie na vedomie správu o hospodárení za uplynulé
obdobie.
e) Prerokúva a berie na vedomie správu Dozornej rady SVF.
f) Prerokúva a berie na vedomie správy o činnosti asociácií, združení
a odborných komisií a rád.
g) Rozhoduje o vstupe, príp. zrušení členstva v FIVB, CEV, SOV a iných
orgánoch a združeniach.
h) Schvaľuje čestných členov SVF.
i) Rozhoduje o zániku SVF.

4.

Konferencia je oprávnená rozhodovať a uznášať sa, keď sa jej rokovania
zúčastňuje nadpolovičná väčšina riadne pozvaných delegátov s hlasom
rozhodujúcim. Predložený návrh je schválený, keď s ním súhlasí nadpolovičná
väčšina prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim.
Pri odvolaní alebo uvoľnení funkcionárov volených konferenciou je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim.
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5.

O spôsobe hlasovania - tajne alebo verejnom - rozhodne konferencia na
základe hlasovania. O predložených návrhoch hlasujú delegáti konferencie v
poradí, v akom boli podané.

Článok 2
Komisie konferencie
1.

Komisie sú orgány vytvárané za účelom zabezpečenia plynulého priebehu
konferencie.

2.

Každá pracovná komisia si zvolí svojho predsedu, ktorý riadi jej činnosť a je
oprávnený vystupovať jej menom.

2.1.

Návrhová komisia
Návrhová komisia sa skladá z predsedu a dvoch členov.
Úlohou Návrhovej komisie je vypracovať a prostredníctvom svojho predsedu
predložiť na pripomienkovanie a schválenie konferencii program rokovania
ako aj návrh záverečného uznesenia Konferencie.

2.2.

Mandátová komisia
Mandátová komisia sa skladá z predsedu a dvoch členov.
Predseda Mandátovej komisie oboznámi prítomných s počtom pozvaných
delegátov s hlasom rozhodujúcim a s počtom delegátov s hlasom rozhodujúcim
v rokovacej miestnosti t.j. overí uznášaniaschopnosť Konferencie.

2.3.

Volebná komisia
Volebná komisia ustanovená v zmysle čl. 6, bodu 6 Stanov SVF na základe
návrhu SR SVF najneskôr 1 mesiac pred konaním konferencie sústreďuje
pripomienky k predloženému návrhu funkcionárov, ktorých volí konferencia.
Zabezpečí na základe predloženého návrhu riadny priebeh volieb, spočíta hlasy
a informuje o výsledkoch volieb.

3.

Všetky komisie vypracujú na základe svojej činnosti a výsledkov stručné
písomné správy, ktoré podpíšu všetci členovia príslušných komisií. Tieto sú
súčasťou uznesenia konferencie alebo zápisu z rokovania.

Článok 3
Priebeh konferencie
1.

Rokovanie konferencie riadi spravidla prezident SVF alebo prezidentom SVF
poverený člen Správnej rady.

2.

Rokovanie konferencie sa riadi programom navrhovaným SR SVF a
schváleným konferenciou.

3.

Diskusie sa môžu zúčastniť:
a) delegáti s hlasom rozhodujúcim,
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b) pozvaní hostia.
4.

Poradie prednesenia diskusných príspevkov je určené poradím, v akom boli
podané pracovnému predsedníctvu.

5.

Delegáti sa prihlasujú do diskusie písomne na prihlasovacích lístkoch alebo
zdvihnutím ruky.

6.

Účastník konferencie má právo predniesť príspevok v určenej dobe trvania,
ktorú schváli konferencia.

7.

Účastníci konferencie majú právo k prednesenému príspevku predniesť faktickú
poznámku v dĺžke trvania 1 min, ktorú nie je možné predĺžiť.

Článok 4
Návrh uznesenia
1.

Návrhy a pripomienky k návrhu uznesenia môže podať každý delegát písomne,
alebo ústne do termínu určeného konferenciou.

2.

Návrh uznesenia predkladá predseda návrhovej komisie a to v súlade
s prednesenými alebo odovzdanými pripomienkami. Schvaľujú ho delegáti
s hlasom rozhodujúcim.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1.

Konferenciu pracovné predsedníctvo ukončí po prerokovaní všetkých bodov
schváleného programu konferencie.

2.

Z rokovania konferencie zabezpečí Sekretariát SVF písomný a zvukový
záznam, ktorého súčasťou je prezenčná listina účastníkov konferencie.
Ospravedlnených a neprítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim treba
zreteľne vyznačiť na prezenčnej listine a menovite uviesť v zázname.

3.

Tento rokovací poriadok s prípadnými zmenami a doplnkami, ktoré však nesmú
byť v rozpore so Stanovami SVF, schvaľuje vždy konferencia ako súčasť
programu rokovania konferencie.
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Správa z úseku štátnej reprezentácie
za obdobie 2014 - 2015

Obdobie rokov 2014 až 2016 bolo pre Slovensku volejbalovú federáciu veľmi
náročné. Naše reprezentačné družstvá v tomto období absolvovali viacero
významných podujatí, z ktorých sa mnohé uskutočnili na Slovensku. Za zmienku stojí
spomenúť historicky prvý štart vo Svetovej lige, účasť na 1. Európskych hrách v Baku,
či domáci finálový turnaj Svetovej ligy – 3. skupiny a v neposlednom rade domáce
Majstrovstvá Európy mužov do 20 rokov, ktoré sa konali v Nitre.
Reprezentačné družstvo mužov
Hneď na úvod roka 2014 sa družstvo predstavilo pod vedením novej trénerskej
dvojice Gullineli – Kardoš na domácom kvalifikačnom turnaji o postup na MS v Poľsku.
Turnaj bol považovaný za obrovskú príležitosť prebojovať sa historicky prvýkrát na
Majstrovstvá sveta. Aj zloženie skupiny (GRE, FIN, UKR, SVK) nám dávalo veľkú
nádej na historický postup. Na turnaji sme však okrem úvodného zápasu s Gréckom
ostatné 2 prehrali a na Majstrovstvá sveta sme nepostúpili a cieľ nesplnili. Herný
výkon družstva bol ovplyvnený viacerými zraneniami počas prípravy /Kmeť,
Chrtiansky, Kohút, resp. Paták, Michalovič/ a formou viacerých hráčov, ktorá nebola
optimálna. Družstvu chýbala osobnosť, líder družstva, ktorý by prevzal zodpovednosť
a stmelil kolektív, ktorý z vonku nepôsobil súdržne. Turnaju predchádzali aj problémy s
príchodom Diviša, ktorý už v danom období bol rozhodnutý zmeniť občianstvo, ako aj
národnú federáciu. Jeho individualistický prístup a odhodlanie, pôsobilo negatívne na
družstvo. Oproti minulosti sme výrazne zaostávali na bloku, ako aj v obrane v poli sme
ubránili iba minimum lôpt, kde sme výrazne zaostali oproti Fínsku a Ukrajine.
Po neúspechu na kvalifikácii o postup na MS nás už v máji čakala ďalšia
významná akcia a tou boli dva kvalifikačné turnaje o postup na Majstrovstvá Európy.
Družstvo oproti januárovej kvalifikácii nastúpilo na prvý domáci turnaj v značne
obmenenom zložení. Ako už bolo spomenuté, Lukáš Diviš požiadal o zmenu
občianstva a národnej federácie. Zo zdravotných dôvodov chýbali Kmeť, Nemec,
Michalovič, či Ondrušek, Skladaný a Hupka. Do družstva sa vrátil Janúšek, Červeň,
Vlk, Kriško. Príležitosť dostali aj mladí hráči Kostoláni a Krajčovič. Výsledok domáceho
turnaja, kde sme prehrali posledný zápas s Gréckom ovplyvnilo zranenie Ogurčáka,
ale na druhom turnaji v Grécku sme vyhrali všetky zápasy a postúpili priamo na
Majstrovstvá Európy. Družstvo tým splnilo aj svoj stanovený cieľ.
Pri našom historicky prvom štarte vo Svetovej lige nás hneď na úvod čakal
turnaj v ďalekom Portoriku. Druhý turnaj sa konal doma v Košiciach. Po 3 výhrach a 3
prehrách sme sa prebojovali do finále 3. skupiny. Už postup do finále sme považovali
za úspech, na druhej strane, nás mrzeli niektoré prehraté zápasy v skupine
s Portorikom, či domáca prehra so Španielskom. Družstvo Svetovú ligu nehralo
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v kompletnom zložení, keď po dohode nehral Masný, do Portorika necestoval Kohút a
v domácom turnaji absentoval Červeň. Počas celej Svetovej ligy mali zdravotné
problémy s ramenom Janúšek a Bencz, ktorí nakoniec ani necestovali do Turecka.
V tureckej Burse sme prehrali v semifinále s Tureckom, ako aj v zápase o 3. miesto
s Čínou a skončili na konečnom 4. mieste. Na druhej strane mali priestor a v dobrom
svetle sa ukázali Kostoláni s Krajčovičom.
Rok 2015 bol špecifický v tom, že sme mali v príprave dve reprezentačné
družstva mužov. Družstvo A sa pripravovalo a hralo Svetovú ligu, Tím Baku
v rovnakom čase pod vedením trénerov Palguta a Šalatu absolvoval Európske hry
v Baku. Nakoľko príprava, ako aj samotná účasť družstva na EH bola hradená
z prostriedkov SOV, resp. zo strany organizátora, ponúknutú príležitosť sme využili, čo
sa nakoniec ukázalo ako veľmi dobré rozhodnutie. Nominácia hráčov bola robená pre
2 družstvá (na Svetovú ligu, ako aj EH v Baku), kde nebolo v niektorých prípadoch
dopredu jasné, ktorí hráči ešte posilnia družstvo Baku.
Prvé družstvo vstupovalo do súťaže (Svetovej ligy) s jasným cieľom
stanoveným SVF, ako aj samotným tímom. Chceli sme vyhrať celú 3. skupinu a
postúpiť do 2. skupiny Svetovej ligy. Nakoľko sme boli organizátorom finálového
turnaja, mali sme zaručenú účasť vo finále a uľahčení situáciu. Zároveň bola
prezentovaná túžba víťazstva skupiny aj v medzikontinentálnom kole. Od úvodu
družstvo nepredvádzalo stabilnú výkonnosť, kde zo 6 stretnutí sme vyhrali iba 2 s
Mexikom, zvyšné 4 sme prehrali 2:3, pričom sme vždy viedli 2:0 na sety. Veľká
nestabilita nás prenasledovala na podaní. V minulosti naša silná stránka blok, sa v
tomto období prejavila ako naša veľká slabina. Problém nám spôsoboval aj útok zo
zóny 4, kde ani jeden zo smečiarov nepredvádzal stabilne výkony na vyššej úrovni.
Celkovo sme s výsledkami a herným výkonom družstva v skupinovej fáze neboli
spokojní.
Pred FF na záverečnú prípravu prišlo do družstva 6 hráčov z Tímu Baku. Po
zranení Bencza sa do zostavy na post diagonálneho hráča dostal Lux a Kriško. Po
zranení sa k družstvu pripojil pred FF aj Michalovič. Domáci finálový turnaj sme
nezvládli najmä v semifinále proti Egyptu (1:3). Hrali sme slabo na okraji siete zo zóny
4, na bloku, ako aj podaní. V zápase o 3. miesto dostali počas zápasu šancu Kriško s
Michalovičom a boli našimi kľúčovými hráčmi, ktorí rozhodli zápas. Negatívom bolo 23
pokazených podaní a iba 5 blokov v 5tich setoch. Naopak pozitívom boli výkony Kriška
(20 bodov, z toho 7 es) a Petra Michaloviča. Hralo sa pred výborným publikom.
Vedenie federácie dlhodobo nebolo spokojné s vedením a organizáciou
družstva mužov pod vedením trénera Gulinelliho. Slabé výsledky v Svetovej lige
a najmä herný výkon viacerých hráčov v porovnaní s vytvorenými podmienkami
a vynaloženými finančnými prostriedkami malo za následok, že Správna rada napriek
blížiacim sa Majstrovstvám Európy po domácom turnaji odvolala z funkcie hlavného
trénera p. Gulinelliho s realizačným tímom.
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Následne pri hľadaní vhodného kandidáta z viacerých zahraničných kandidátov
bol vytipovaný Talian Alberto Giuliani. Za posledné roky patrí k najúspešnejším
trénerom v Taliansku s veľmi dobrými výsledkami, čo rozhodlo o jeho oslovení
a následne uzatvorením dohody o spolupráci.
Akonáhle bolo jasné, že v družstve budú z osobných alebo zdravotných
dôvodov chýbať najskúsenejší hráči (Nemec, Kmeť, Skladaný, Bencz), po spoločnej
dohode tréner – federácia, sa začala postupná generačnú výmena. Cieľom bolo skĺbiť
potenciál mladých perspektívnych hráčov so skúsenými a vytvorenie vysokokvalitnej
tréningovej skupiny. Do tréningu tréner priniesol nové tréningové metódy, pravidelnú
analýzu tréningových ukazovateľov na každom volejbalovom tréningu, čo malo
prispieť k zlepšeniu individuálnych výkonov v čo najkratšom čase, ale v neposlednom
rade aj veľmi náročnú fyzickú prípravu.
Na Majstrovstvá Európy sme cestovali so 14 hráčmi (povinne s 2 liberami).
Oproti minulým ME sme mali v družstve až 7 hráčov, ktorí boli na ME po prvýkrát.
Traja z nich boli minulý rok ešte juniori (Krajčovič, Ondrovič, Nemec L.). Naše družstvo
malo v porovnaní s Fínskom, Slovinskom, Belgickom najmenej skúsené družstvo, čo
sa prejavilo najmä v zápase s Fínskom, kde sme nedokázali udržať vypracovaný
náskok. Oproti Svetovej lige sme zaznamenali progres na podaní, kde sme sa
nedopúšťali toľkých chýb. Zlepšili sme sa v práci na bloku, aj keď úroveň spred 4-5
rokov nedosahujeme. Na okraji siete nám chýba vhodný hráč na „vysoké lopty“, čo
nám spôsobovalo problémy proti kompaktným blokom. V stretnutí
s Fínskom sa prejavila skutočnosť, že pri neúčasti M. Nemca resp. M. Bencza sme
nemali konkurenciu na poste diagonálneho hráča. Peter Michalovič nenapodobnil
v ostatných stretnutiach výkon zo zápasu so Srbskom, čo bolo jednou z kľúčových
rozdielov v tomto stretnutí. Nepostúpenie zo skupiny (určite najťažšej zo všetkých
skupín) bolo sklamaním a zároveň nenaplnením nášho cieľa. Postupom zo skupiny by
sme boli veľmi blízko k postupu do Berlína, kde sa v januári konala európska
kvalifikácia o postup na OH. Treba konštatovať, že fínske družstvo je dlhodobo
v rovnakom zložení s minimom zmien v družstve. Posledných 5 rokov pôsobí vo
Svetovej lige, kde získalo množstvo skúseností. Tak isto ich postavenie vo svetovom,
resp. európskom rebríčku je lepšie ako naše. Na druhej strane sme ich práve my
vlastnými chybami postavili na nohy a umožnili im vyhrať dôležitý súboj. Družstvá
v Európe sa nesmierne vyrovnávajú a bude ťažké sa v budúcnosti prebojovať na
finálový turnaj ME (dôkazom toho je opakovaná neúčasť Španielska, Grécka,
Portugalska, či v minulosti Holandska). Na druhej strane máme viacero mladých
perspektívnych hráčov, ktorí majú potenciál a postupne sa budú objavovať čoraz
častejšie v národnom tíme (Nemec L., Ondrovič, Krajčovič, Gavenda, Lux, Palgut,
Mlynarčík).
V roku 2016 nás bude okrem účasti vo Svetovej lige, kde po zmene systému
budeme pôsobiť už v druhej výkonnostnej skupine, čakať aj náročná kvalifikácia
o postup na ME v roku 2017 v Poľsku. Pri generačnej výmene hráčov, ktorá postupne
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prebieha, bude náročné postúpiť priamo z prvého miesta v skupine (našimi súpermi
budú Chorvátsko, Lotyšsko, a postupujúci z 1. kola), ale iný cieľ ako postup na ME si
dať ani nemôžeme. Od roku 2019 sa rozšíri počet účastníkov na ME na 24 družstiev,
preto je pre nás dôležité sa teraz opäť kvalifikovať na ME a nechýbať medzi najlepšími
16 tímami.
Na základe pripravovaného návrhu talianskej ligovej komisie už nebude možné,
aby kluboví tréneri v Taliansku viedli aj reprezentačné družstva. Napriek vzájomnému
záujmu nebola predĺžená zmluva s trénerom Giulianim. Reprezentačná rada na
svojom zasadnutí schválila menovať za trénera slovenského trénera. Ako kandidáta
následne navrhla Správnej rade SVF Miroslava Palguta, ktorý viedol Tím Baku na
Európskych hrách. Správna rada návrh schválila a najbližšie obdobie bude tréner
Palgut pôsobiť vo funkcii hlavného trénera družstva mužov.
Reprezentačné družstvo mužov – Tím BAKU
Ako bolo vyššie spomenuté, účasť na Európskych hrách bola veľká príležitosť
pre hráčov, ktorí nie sú stabilnými členmi A družstva. Kostra družstva bola určená už
dopredu, tvorili ju prevažne mladší hráči s minimálnymi, resp. žiadnymi
medzinárodnými skúsenosťami, ktorí mali byť doplnení hráčmi A družstva, korí
necestovali s družstvom na Svetovú ligu. K družstvu sa z A tímu nakoniec pripojil
Tomáš Kriško a deň pred odchodom do Baku aj Peter Ondrovič, ktorý sa dovtedy
pripravoval s A družstvom.
V hlavnej súťaži boli družstvá rozdelené do 2 skupín. V našej nabitej B skupine
boli našimi súpermi družstvá Talianska, Nemecka, Ruska, Belgicka a Bulharska. Pred
turnajom sme napriek skutočnosti, že okrem Nemecka na turnaji štartovali prevažne B
družstvá (v rovnakom čase sa hrala aj Svetová liga), nemali pri pohľade na súperov
príliš veľké očakávania. Druhá skupina bola výkonnostne slabšia (Azerbajdžan,
Fínsko, Francúzsko, Poľsko, Srbsko, Turecko), čo sa ukázalo aj pri konečnom poradí.
Naše očakávania sa našťastie nenaplnili a postup zo skupiny (4. miesto po 2 výhrach
a 3 prehrách) do štvrťfinále sa podaril. S družstvom Poľska sme okrem prvého setu,
držali krok, ale v koncovkách sa prejavila lepšia herná a psychická vyspelosť hráčov,
ktorí pravidelne nastupujú v Plus lige. Umiestnili sme sa na konečnom, pre nás veľmi
peknom piatom mieste. Do semifinále volejbalového turnaja mužov sa prebojovali až
tri tímy z našej silnej skupiny a dokazuje to aj to, že práve tie si rozdelili medailové
umiestnenia. Zlato si vybojoval tím Nemecka, striebro tím Bulharska a bronz pripadol
Rusom. Konečným 5. miestom sa potvrdilo rozhodnutie do európskeho rebríčka
započítavať body z EH v Baku namiesto bodov zo Svetovej ligy. Tie nám výrazne
pomohli pri žrebe skupín na nasledujúcu kvalifikáciu o postup na ME, ktorá nás bude
čakať v septembri.
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Reprezentačné družstvo žien
Družstvo žien tak isto ako mužov, hneď na úvod roka 2014 pod vedením
nového trénera Mareka Rojka čakal kvalifikačný turnaj o postup na záverečný turnaj
MS. Postúpiť na MS v konkurencii Bulharska, Bieloruska a Česka sa nám nepodarilo,
ale splnili sme ďalšie čiastkové ciele, ktorými bolo úvodné nastavanie spolupráce
nového realizačného tímu s družstvom a zapracovanie nových hráčok do tímu. Zlepšil
sa herný výkon a prejav družstva, ako aj viaceré herné činnosti (prihrávka podanie,
obrana v poli). Nakoľko nám parametrovo chýbali vysoké hráčky na okraji siete, oproti
súperom sme zaostávali v útoku po obrane v poli.
V máji nás čakali dva kvalifikačné turnaje o postup na ME v roku 2015.
Favoritom skupiny bolo družstvo Rumunska, ktoré bolo v európskom poradí na
vyššom mieste ako Slovensko. Viaceré hráčky Rumunska hrajú v špičkových kluboch
a lige majstrov, navyše reprezentačné družstvo niekoľko rokov pôsobilo v Európskej
lige. V oboch turnajoch sa väčšie herné skúsenosti Rumunska ukázali ako
rozhodujúce. Prehrali sme oba zápasy a nakoniec skončili na 2. mieste (pred
družstvami Rakúska a Bosny) a postúpili sme do 3. kola kvalifikácie, kde nás čakalo
družstvo Azerbajdžanu. Limitujúcim faktorom boli aj schopnosti našich krajných
hráčok, čo sa prejavilo vo všetkých zápasoch kvalifikácie.
V záverečnej fáze kvalifikácie (play off) nás čakalo mimoriadne silné družstvo
Azerbajdžanu, ktoré je zložené z hráčok, ktoré pravidelne nastupujú v lige majstrov,
štartovali na Majstrovstvách Európy, či dokonca na ostatných Majstrovstvách sveta.
V úvodnom stretnutí v Azerbajdžane sme začali dobre najmä na podaní, ako aj na
prihrávke. Postupne sa ako v ostatnej kvalifikácií prejavili problémy v útoku, kde bol
zásadný rozdiel, najmä v osobe diagonálnej hráčky, kde sa súper spoliehal na ich
hviezdu Rahimovú. Stretnutie sme prehrali 3:0.
Do odvety v Leviciach sme vstupovali s cieľom hrať odvážne a agresívne, čo sa
nám podarilo. Družstvo splnilo všetky taktické pokyny. Výborný zápas odohrala
Pencová s Radosovou. Môžeme konštatovať, že sme odohrali najlepšie stretnutie za
posledné roky a vyhrali sme 3:0. Zlatý set sme však nezvládli. V hre o postup na ME v
zlatom sete sme od stavu 1:3 a dvoch následných esách súpera nemali šancu na
zvrat. Individuálne 3 chyby na prihrávke narušili náš agresívny štýl a koncentráciu.
Súper sa následne dostal do hernej pohody a kontroloval priebeh setu.
Potešiteľné je, že v roku 2016 bude družstvo prvý krát štartovať v Európskej
lige. V základnej fáze sa v dvoch turnajoch stretneme s družstvami Poľska, Bieloruska,
či Albánska. Kvalitné zápasy by mali byť súčasťou prípravy na kvalifikáciu ME, ktorú
odohráme v septembri v Portugalsku a Chorvátsku. Najväčším favoritom by malo byť
práve chorvátske družstvo (ďalej Portugalsko a Izrael). Pokúsime sa zabojovať
o priamy postup, ale reálnejší bude boj o druhé miesto, ktoré by malo zabezpečiť
účasť tak isto ako naposledy v 3. kole kvalifikácie.
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Reprezentačné družstvá kadetov a juniorov
Vrcholom v chlapčenskej kategórii za posledné obdobie bol domáci finálový
turnaj Majstrovstiev Európy mužov do 20 rokov (ročník 1995), ktorý sme organizovali
spoločne s Českou republikou na prelome augusta a septembra 2014.
Cieľom družstva bolo postúpiť medzi osem najlepších družstiev, čo sa nám
nepodarilo. Už po vyžrebovaní skupín bolo zrejmé, že naša skupina je kvalitatívne
silnejšia ako skupina v Brne, čo sa nakoniec ukázalo aj v závere turnaja v Brne. Po
základnej skupine družstvo skončilo na nepostupovom 6. mieste I. skupiny a do
ďalších bojov nepostúpilo. Celkovo sme skončili na 12. mieste, čo nekorešpondovalo s
cieľmi stanovenými pred ME. Počas prípravy sa vyskytli viaceré komplikácie
s nominovanými hráčmi (zranenie ramena vyradilo z účasti na ME Krajčoviča;
zdravotné problémy mali aj Gavenda, Stratený, v závere prípravy aj Porubský;
vyradený po viacerých „prešľapoch“ bol Ľuboš Nemec), čo výrazne ovplyvnilo
výsledok na turnaji. Na základe absencie viacerých hráčov došlo k zmene hráčskych
postov v družstve, čo nebolo celkom ideálne. Potvrdilo sa, že máme úzky káder a
výpadok každého hráča výrazne ovplyvňuje výsledok družstva. Napriek tomu, že
umiestnenie a výsledky družstva nezodpovedali predstavám spred turnaja,
organizácia podujatia aj zo strategického hľadiska bola dobrým riešením /samotná
účasť na ME; dôležité body do rebríčka CEV resp. FIVB → priaznivejší žreb
nasledujúcich kategórií, finančná výhodnosť organizácie/. SVF sa určite aj
v budúcnosti bude zo spomenutých dôvodov uchádzať o organizáciu ďalších
mládežníckych vrcholných podujatí.
V januári 2016 družstvo (ročník 1995) absolvovalo kvalifikáciu o postup na
majstrovstvá sveta. Vo výrazne zmenenom zložení (Firkaľ, Jančura v tom čase hrali za
kadetov) družstvo absolvovalo kvalifikačný turnaj o postup na MS. Postup na MS bol
prakticky nemožný, nakoľko z 23 družstiev cez dvojkolovú kvalifikáciu na záverečný
turnaj MS mohli postúpiť iba 2 družstva z Európy!!!
Napriek nie výrazným úspechom tejto kategórie v ročníku 1995 je viacero
hráčov, ktorí by mali v budúcnosti patriť ku kostre seniorského družstva. Hráči ako
Krajčovič, Ondrovič, Gavenda, či Ľ. Nemec už majú za sebou vo veľmi mladom veku
premiéru na ME, Svetovej lige, či Európskych hrách v Baku.
Družstvo kadetov (ročník 1997) pod vedením trénera Hiadlovského absolvovalo
kvalifikáciu o postup na ME mužov do 19 rokov. V domácom turnaji v Púchove sa
nepodarilo vybojovať postup na ME. Našim súperom boli Poliaci (neskorší majstri
Európy a sveta) a výborné družstvo Bieloruska. Postupoval len víťaz skupiny
a najlepšie 2 družstva na druhom mieste.
V apríli (týždeň pred konferenciou) družstvo čaká kvalifikácia o postup na ME
mužov do 20 rokov (súpermi Francúzsko, Rakúsko a Nórsko). Našim cieľom je
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minimálne postup do 3. kola, kam postupuje 2. družstvo z aprílovej kvalifikácie. Víťaz
skupiny si zabezpečí priamy postup na ME.
Na základe spolupráce s kolegami z Maďarska pri organizácii ME junioriek v
roku 2016, sme súhlasili s ich návrhom organizovať spoločne aj ME mužov do 19
rokov (ročník 1999), tentokrát s finále v Maďarsku. Hrať sa bude v apríli 2017 a my
budeme hostiť základnú skupinu so 6 družstvami. Výhodnosť organizácie už bola
spomenutá.
Zároveň sa pomaly rozbieha aj príprava družstva do 17 rokov (ročník 2001),
ktorého historicky prvá akcia bude na túto kategóriu čakať v januári 2017 – kvalifikácia
ME do 17 rokov.
Za ostatné dva roky absolvovali naše družstvá 2 kvalifikačné turnaje o postup
na vrcholné podujatia, kde sa nám ani na jednom nepodarilo postúpiť na záverečný
turnaj o postup. Situácia v chlapčenskom volejbale nie je v ostatnom období priaznivá,
kde malý počet hráčov a družstiev v súťažiach sa prejavuje aj na kvalite výberu
jednotlivých družstiev.
Reprezentačné družstvá kadetiek a junioriek
Oproti obdobiu 2009 - 2012, kde sme v dievčenskej kategórii účinkovali takmer
na každej vrcholnej akcii (2 x ME kadetiek, 2x ME junioriek, 2x MS kadetiek 1x MS
junioriek) sme išli v poslednom období výkonnostne smerom nadol.
Z ostatných kvalifikačných turnajov sme ani raz nezaznamenali postup na vrcholné
podujatie.
Družstvo junioriek (1996) už pod vedením trénera Vlka neuspelo v Grécku
o postup na ME junioriek. Po nepresvedčivých výkonoch do kvalifikačných bojov
o postup na MS už družstvo nebolo prihlásené. Ako bolo spomenuté pred 2 rokmi,
družstvo trpelo na veľké rozptýlenie hráčok v kluboch po Slovensku, čoho dôsledkom
bola aj nedostatočná herná a fyzická pripravenosť hráčok, nižšie somatotypy,
chýbajúci líder a limitujúca výkonnosť hráčok. Napriek tomu 2-3 hráčky by sa mohli
v budúcnosti ukázať aj v seniorskom družstve SR (Szabová, Písešná).
Družstvo ročníka 1998 napĺňa predpoklady veľmi dobrého výberu, najmä čo sa
týka somatotypov. Na rozdiel od predchádzajúcej kategórie ma väčšina hráčok telesnú
výšku nad 185 cm, čo bolo jedným z hlavných motívov na žiadosť o organizáciu
finálového turnaja ME junioriek, ktorý budeme organizovať spoločne s Maďarskom na
prelome augusta a septembra 2016. Ako bolo spomenutú skôr, ďalšími motívmi bola aj
samotná zabezpečená účasť a finančná výhodnosť organizácie podujatia.
V januári 2014 družstvo pod vedením trénera Popeláša absolvovalo
v Púchove kvalifikáciu o postup na ME kadetiek. Našimi súpermi bolo Taliansko
(neskorší majster sveta) a družstvá Portugalska a Nórska. Vzhľadom na plánovanú
organizáciu ME junioriek, telesných predpokladov a vyžrebovania domácej skupiny
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bolo cieľom zabojovať o postup na ME aspoň z druhého miesta (najlepšie 3 tímy na
druhom mieste). Bohužiaľ hneď prvý deň sme po slabom výkone po prehre s
Portugalskom prakticky stratili šancu o postup na ME. Na druhý deň sme sa trápili aj s
Nórskom a po prehre s Talianskom sme skončili na nepostupovom 3. mieste. Zlý herný
prejav, výkonnosť družstva a minimálny počet víťazstiev počas fungovania družstva
mali za následok odvolanie trénera Popeláša z funkcie hlavného trénera. Do funkcie
bola ustanovená trénerka Koseková, ktorá pôsobila pri viacerých mládežníckych
reprezentačných družstvách, naposledy pri úspešnom družstve ročníka 1994.
Oproti začiatkom fungovania tímu sa podarilo hráčky dostať do 3-4 klubov, kde
sa dlhodobo pripravujú. Všetky pravidelne nastupujú v Extralige, čo síce nezaručí
úspech na ME, ale je predpokladom napredovania výkonnosti družstva. Zloženie
skupín ME budeme poznať začiatkom júna, ale účasť v záverečnej fáze turnaja (do 8.
miesta) by bolo splnením cieľa.
V príprave na januárovú kvalifikáciu v roku 2017 máme aj družstvo žien do 18
rokov (ročník 2000) pod vedením trénera Matúšova a novú vznikajúcu kategóriu
reprezentuje družstvo do 16 rokov (ročník 2002).
Reprezentačné rady
Reprezentačné rady mužov a žien sa pravidelne stretávali na svojich
zasadnutiach, kde sa zaoberali nomináciami jednotlivých družstiev na vrcholné akcie,
určovali výkonnostné ciele, vyhodnocovali výsledky a účinkovanie našich družstiev
na jednotlivých akciách a robili závery pre činnosť v nasledujúcom období. Na svojich
zasadnutiach sa zaoberali aj návrhmi na vymenovanie zodpovedných trénerov
jednotlivých reprezentačných družstiev, resp. ich odvolaním z funkcie.
Reprezentačná rada žien:
•

Marek Prokeš - predseda RR

•

Tomáš Singer

•

Jozef Mihalco

•

Vladimír Hančík

•

Vladimír Přidal

•

Tomáš Varga

•

Ľuboš Červeň
Zasadala za ostatné obdobie 2,5 rokov celkovo 6 krát.
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Reprezentačná rada mužov:
•

Marek Prokeš - predseda RR

•

Tomáš Singer

•

Jozef Mihalco

•

Vladimír Přidal

•

Ivan Hiadlovský

•

Ľuboslav Šalata (od 01/2016)

•

Martin Pipa (od 01/2016)
Zasadala za obdobie 2 rokov celkovo 5 krát.

Mgr. Marek Prokeš
Športový riaditeľ SVF
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PREHĽAD VÝSLEDKOV REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV
VÝSLEDKY REPREZENTÁCIE MUŽOV 2014 – 2015
ROK 2014
Kvalifikácia MS (Poprad, SR): január 2014
Slovensko – Grécko
3:0 (16,21,21) – 3. januára 2014
Slovensko – Ukrajina
0:3 (-20, -23,-20) – 4. januára 2014
Slovensko – Fínsko
2:3 (24, -19,-19,14,-10) – 5. januára 2014
Prípravné zápasy v roku 2014:
Slovensko - Chorvátsko
Slovensko - Chorvátsko
Turecko - Slovensko
Turecko - Slovensko
Turecko - Slovensko
Slovensko - Čína
Slovensko - Čína

3:2 (-24, 16, -31, 23, 11) - 9. mája
3:1 (21, 21, -21, 16) - 10. mája
2:3 (21, -23, -24, 19, -11) - 15. mája
3:0 (23, 18, 20) - 16. mája
0:3 (-22, -21, -21) - 17. mája
3:0 (20, 24, 24) - 23. júna
0:3 (-23, -21, -21) - 24. júna

Kvalifikácia ME (Poprad, SR): Máj 2014
Slovensko - Maďarsko
3:0 (21, 21, 11) – 23. mája
Slovensko - Estónsko
3:0 (18, 22, 15) – 24. mája
Slovensko - Grécko
0:3 (-18, -21, -23) – 25. mája
Kvalifikácia ME (Atény, GRE): Máj 2014
Slovensko - Estónsko
3:0 (18, 23, 18) – 29. mája
Slovensko - Maďarsko
3:1 (24, 17, -18, 17) – 30. mája
Slovensko - Grécko
3:0 (22, 21, 23) – 31. mája
Svetová liga – skupina 3 (Caroline, Portoriko): jún 2014
Slovensko - Španielsko
3:1 (13, -18, 20, 26) - 7. júna
Slovensko - Portoriko
2:3 (22, -21, -19, 19, -10) - 8. júna
Slovensko - Čína
1:3 (23, -20, -22, -18) - 9. júna
Svetová liga – skupina 3 (Košice, Slovensko ): jún 2014
Slovensko - Portoriko
3:1 (21, 22, -24, 19) - 13. júna
Slovensko - Čína
3:0 (20, 23, 20) - 14. júna
Slovensko - Španielsko
2:3 (27, -21, 22, -17, -10) - 15. júna
Svetová liga – Finále - 3 skupina (Bursa, TUR): jún 2014
Turecko - Slovensko
3:0 (22, 21, 24) - v semifinále 28. júna
Slovensko - Čína
1:3 (21, -37, -23, -19) - o 3. miesto 29. júna
ROK 2015
Tím BAKU:
Turnaj Alba Regia Volleyball Gala (Székesfehérvári, Hun): Máj 2015
Slovensko - Chorvátsko
3:1 (22, -21, 17, 20) - 15. mája
Slovensko – Maďarsko
3:0 (19, 22, 17) - 16. mája
Slovensko - Azerbajdžan
3:1 (-16, 14, 17, 16) – 17. mája
10/4/2016
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Prípravné zápasy v roku 2015:
Slovensko - Alžírsko
3:2 (22, -23, -23, 23, 6) – 2. júna v Krosne
Poľsko - Slovensko
3:0 (15, 22, 19) - 3. júna v Krosne
Poľsko - Slovensko
3:2 (-20, 20, 18, -19, 10) – 4. júna v Krosne
Európske hry (Baku, Azerbajdžan) – jún 2015
Slovensko – Taliansko
3:1 (23,23,-22,21)
Slovensko – Nemecko
0:3 (-15,-18,-23)
Slovensko – Rusko
1:3 (24,-17,-18,-20)
Slovensko – Belgicko
3:1 (22,-19,21,19)
Slovensko – Bulharsko
0:3 (-14,-17,-19)
Slovensko – Poľsko
0:3 (- 16, -23, -19)
A tím Muži SR – 2015
Prípravné zápasy v roku 2015:
Slovensko – Turecko
Slovensko – Turecko
Slovensko – Turecko
Slovensko – Nemecko
Slovensko – Nemecko
Slovensko – Nemecko
Česko - Slovensko
Česko - Slovensko
Slovensko - Estónsko
Slovensko - Estónsko
Bulharsko - Slovensko
Bulharsko - Slovensko
Slovensko - Poľsko
Slovensko - Poľsko

2:2 v Izmíre od 28. – 30. júna 2015
2:2
3:2
0:3 (-18, -22, -16) – 5. júna v Munsteri
1:3 (23, -25, -18, -21) - 6. júna v Bochume
2:3 (-18, -13, 14, 21, -15) – 7. júna v Bochume
1:3 (-19, 19, -19, -19) - v Liberci 4. septembra
3:1 (22, 17, -15, 22) – v Liberci 5. septembra
1:3 (-21, -25, 20, -22) - v Púchove 12. septembra
3:1 (22, -19, 19, 23) - v Púchove 13. septembra
3:0 (23, 26, 22) - v Sofii 27. septembra
3:1 (19, 16, -29, 21) - Sofii 28. septembra
1:3 (-19, -18, 19, -21) - v Bratislave 5. októbra
0:3 (-19, -16, -20) - v Bratislave 6. októbra

Svetová liga – skupina 3 (Tepic, Mexiko): jún 2015
Slovensko – Čina
2:3 (23, 21, -17, -17, -15) - 13. júna
Slovensko – Mexiko
3:0 (21, 19, 19) - 14. júna
Slovensko – Grécko
2:3 (21, 15, -20, -20, -17) - 15. júna
Svetová liga – skupina 3 (Solún, Grécko): jún 2015
SLOVANSKO – Čína
2:3 (20, 23, -19, -20, -12) – 19. júna
Slovensko – Grécko
2:3 (14, 17, -16, -19, -10) – 20. júna
Slovensko – Mexiko
3:1 (-22, 23, 23, 17) – 21. júna
Svetová liga – Finále - 3 skupina (Bratislava, Slovensko ): júl 2015
Slovensko – Egypt
1:3 (-23, 22, -25, -23) – v semifinále 4. júla
Slovensko – Čína
3:2 (-17, -26, 20, 27, 13) – o 3. miesto 5. júla
Majstrovstvá Európy (Busto Arsizio, Taliansko): september 2015
Slovensko - Srbsko
2:3 (-22, 22, -28, 24, -9) - 9. októbra
Slovensko - Rusko
0:3 (-14, -10, -15) - 10. októbra
Slovensko - Fínsko
0:3 (-24, -22, -22) - 11. októbra

VÝSLEDKY REPREZENTÁCIE ŽIEN 2014 – 2015
ROK 2014
10/4/2016
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Kvalifikácia MS (Samokov, Bulharsko): január 2014
Slovensko – Bulharsko
1:3 (-13, -19, 24, -24) – 3. januára
Slovensko – Bielorusko
3:1 (-18, 18, 20,16) – 4. januára
Slovensko – Česko
0:3 (-27, -12, -21) – 5. januára
Prípravné zápasy:

Slovensko - Slovinsko
Slovensko - Slovinsko

1:3 (-22, 16, -30, -13) – v Púchove 16. mája
2:3 (20, -18, -23, 18, -14) – v Púchove 17. mája

Kvalifikácia ME (Viedeň, Rakkúsko): Máj 2014

Rakúsko - Slovensko
0:3 (-23, -16, -17) - 21. mája
Slovensko - Rumunsko
0:3 (-14, -21, -21) - 22. mája
Bosna/Hercegovina - Slovensko 0:3 (-16, -22, -14) - 23. mája
Kvalifikácia ME (Piatra Neamt, Rumunsko): Máj 2014

Slovensko - Rumunsko
0:3 (-19, -19, -14) - 30. mája
Slovensko - Rakúsko
3:0 (24, 16, 23) - 31. mája
Slovensko – Bosna/Hercegovina 3:1 (-23, 19, 19, 18) - 1. júna
ROK 2015
Prípravné zápasy:
Slovensko - Bielorusko
Slovensko - Bielorusko

3:1 (20, -20, 19, 28) - 14. mája v Leviciach
2:3 (22, 21, -12, -21, -12) - 15. mája v Leviciach

Kvalifikácia ME – 3. kolo: Máj 2015
Azerbajdžan – Slovensko
3:0 (22, 18, 23) – v 1. zápase 23. mája v Baku
Slovensko - Azerbajdžan
3:0 (24, 19, 18) – v 2. zápase 30. mája v Leviciach
Zlatý set: 6:15

VÝSLEDKY REPREZENTÁCIE MUŽOV U20 – ROČNÍK 1995 a ml.
Majstrovstvá Európy mužov do 20 rokov (Nitra, Slovensko) – september 2014
Slovensko – Bulharsko
0:3 (-21,-20,-17)
Slovensko – Taliansko
0:3 (-15,-16,-16)
Slovensko – Rusko
0:3 (-11,-19,-14)
Slovensko – Francúzsko
0:3 (-18,-16-11)
Slovensko – Srbsko
2:3 (-20,-20,23,14,-13)
Kvalifikácia MS mužov do 21 rokov, (Vilvoorde, Belgicko) – január 2015
Slovensko – Belgicko
1:3 (-17, -19, 23, -21) - 9. januára
Slovensko – Ukrajina
3:2 (-16, 18,-19, 20, 12) - 10. januára
Slovensko – Portugalsko
2:3 (-23, 11, 22, -21,-10) - 11. januára

VÝSLEDKY REPREZENTÁCIE MUŽOV U19 – 1997 a ml.
MEVZA mužov do 19 rokov (Púchov, Slovensko) – december 2014
Rakúsko – Slovensko
0:3 (9, 18, 21) – 28. decembra
Maďarsko – Slovensko
0:3 (22, 20,19) – 28. decembra
Slovensko – Česko
1:3 (-22, -22, 26,-10) – 29. decembra
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Slovensko – Maďarsko
Česko – Slovensko

3:0 (20, 20, 22) – 29. decembra
3:1 (21,-19, 16, 20) – 30. decembra

Kvalifikácia ME mužov do 19 rokov, (Púchov, Slovensko) – január 2015
Slovensko - Bielorusko
1:3 (-24, 20, -16, -24) – 8. januára
Slovensko - Poľsko
0:3 (-19, -17, -12) – 10. januára
MEVZA mužov do 20 rokov (Púchov, Slovensko) – december 2015
Slovensko - Izrael
2:1 ( 21, -22, 17 ) - 28. decembra
Slovensko - Rakúsko
3:0 (15, 13, 24) - 28. decembra
Slovensko - Slovensko
2:1 (20, 21, -20) - 29. decembra
Slovensko - Chorvátsko
3:0 (19, 11, 19) - 29. decembra
Slovensko - Česko
1:3 (-19, -26, 23, -17) - 30. decembra

VÝSLEDKY REPREZENTÁCIE SR U18 – 1999 a ml.
MEVZA mužov do 18 rokov (Šibenik, Chorvátsko) – december 2015
Slovensko - Česko
2:3 (21, -17, 22, -12, -13) – 28. decembra
Slovinsko - Slovensko
3:2 (-24, 20, -22, 19, 14) – 28. decembra
Slovensko - Chorvátsko
3:0 (23, 18, 23) – 29. decembra
Maďarsko - Slovensko
3:1 (25, -23, 14, 18) – 29. decembra
Slovensko - Rakúsko
2:3 (-20, -18, 25, 18, -10) – 30. decembra

VÝSLEDKY REPREZENTÁCIE ŽIEN U19
Kvalifikácia ME žien do 19 rokov (Kalamata, Grécko) – apríl 2014
Slovensko – Grécko
0:3 (-14, -6, -7) – 24 apríla
Slovensko – Belgicko
0:3 (-8, -132, -15) – 25. apríla
Slovensko – Švajčiarsko
0:3 (-21, -22, -25) – 26. apríla

VÝSLEDKY REPREZENTÁCIE ŽIEN U18 – 1998 a ml.
MEVZA žien do 18 rokov (Nyíregyháza, Maďarsko) – december 2014
Slovensko - Rakúsko
1:3 (15,-23,-23,-23) - 28. decembra
Slovensko - Maďarsko
0:3 (-21,-20,-23) - 28. decembra
Slovensko - Česká republika
0:3 (-17, -21, -11) - 29. decembra
Slovensko - Česká republika
2:3 (-24, 18, 11, -29, -8) - 29. decembra
Slovensko - Rakúsko
3:0 (20, 16, 13) - 30. decembra
Kvalifikácia žien do 18 rokov (Púchov, Slovensko) – január 2015
Slovensko - Portugalsko
1:3 (-17,9,-24,-18) – 9. januára
Slovensko - Nórsko
3:1 (-19, 16,12,10) – 10. januára
Slovensko - Taliansko
0:3 (-13,-19,-21) – 11. januára
MEVZA žien do 19 rokov (Györ, Maďarsko) – december 2015
Slovensko – Maďarsko
3:0 (22, 14, 24) - 28. decembra
Slovensko – Chorvátsko
3:2 (-23, 20,16, -20, 14) - 28. decembra
Slovensko – Slovinsko
0:3 ( -22,-7,-18)- 29. decembra
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Slovensko – Rakúsko
Slovensko – Česko

3:0 (17,26,20) - 29. decembra
0:3 (23,17,18) - 30. decembra

VÝSLEDKY REPREZENTÁCIE ŽIEN U17 – 1998 a ml.
MEVZA žien do 17 rokov (Šibenik, Chorvátsko) – december 2015
Slovensko – Česko
1:3 (23, -17, -22, -17) - 28. decembra
Slovensko – Slovinsko
1:3 (-10, -22, 22, -20) - 28. decembra
Slovensko – Chorvátsko
1:3 (-22, -12,21,-25) - 29. decembra
Slovensko – Maďarsko
3:2 (16, -23, 23,-17, 14) - 29. decembra
Slovensko – Rakúsko
2:3 (-17, 20, -19, 16, -11) - 30. decembra
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Správa o činnosti úseku mládeže SVF
za obdobie 2014-15
ÚVOD
Práca s mládežou je cieľavedomá činnosť, ktorá reaguje na potreby mladých
ľudí a vedie k pozitívnemu rozvoju ich osobnosti. Je založená na princípe dobrovoľnej
účasti mládeže, partnerského prístupu a vzájomného rešpektu. Jej úlohou je prispievať
k zrelosti, nachádzaniu životného smerovania a sebapoznania jednotlivca aj skupiny.
Realizujú ju pracovníci odborne pripravovaní na túto pedagogickú činnosť. Takto
definovaná práca s mládežou, ktorá stále existuje a má svoju históriu siahajúcu do
minulého storočia, nie je verejnosťou vnímaná ako forma vzdelávania a výchovy vo
voľnom čase, ale často je považovaná len za zábavu a relax s deťmi a mládežou.
Práca s talentovanou mládežou na Slovensku sa spája najmä s občianskymi
združeniami, športovými klubmi a neziskovými organizáciami. Podľa informácií
Ministerstva vnútra SR na Slovensku existuje 340 detských, 68 študentských, 132
mládežníckych a 175 vysokoškolských organizácií. Tie dopĺňajú rôzne iné mimovládne
organizácie (vrátane informačných centier mladých) v počte 1 074. Spolu je to 2 789
registrovaných organizácií, ktoré svoju činnosť orientujú na deti a mládež. Slovenská
volejbalová federácia pri práci s mládežou eviduje 36 aktívnych športových tried, 92
športových klubov a 135 základných škôl ktoré spolupracujú so SVF v rámci
rozvojových projektov Cool Volley.
V posledných rokoch sa uskutočnili viaceré aktivity zamerané na „uznanie“
práce s mládežou s cieľom získať oficiálny „status“ pre viaceré aspekty práce s
mládežou. Zákon o podpore práce s mládežou vytvára podmienky pre uznanie práce s
mládežou, ako aj pre poskytovanie finančných zdrojov pre túto oblasť. Postupné
zlepšenie je badateľné aj u samotných poskytovateľov a účastníkov, ktorí sú si viac a
viac vedomí prínosu a významu svojej práce.
1.

RADA MLÁDEŽE SLOVENSKEJ VOLEJBALOVEJ FEDERÁCIE

Úsek mládeže Slovenskej volejbalovej federácie pracoval v zmysle
stanovených úloh vyplývajúcich z koncepcie mládeže. Rada mládeže SVF pracovala
v internej organizačnej štruktúre tak, aby mohla plniť úlohy vyplývajúce z koncepcie
práce s talentovanou mládežou. RM SVF za dvojročné obdobie zasadala sedemkrát,
schválila 29 uznesení, z ktorých väčšina bola splnená. Účasť riadnych členov RM na
zasadnutiach bola vyhodnotená ako 89%. Členovia RM sa počas tohto obdobia snažili
hlavne o splnenie týchto úloh:
• komplexne pracovať na plnení základných zásad pre odborno-metodickú
činnosť v práci s talentovanou mládežou
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• vyhodnocovať kvalitatívnu úroveň mládežníckych oblastných súťaží (súťaže v
kategórii žiakov, žiačok, kadetov a kadetiek) a mládežnícke súťaže juniorov a
junioriek
• skvalitniť starostlivosť o trénerov Útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) a to
hlavne z hľadiska udržania finančnej odmeny počas celosvetovej ekonomickej
recesie
• spolupracovať s reprezentačnými radami SVF, napomáhať pri tvorbe
mládežníckych reprezentačných výberov a vyhľadávaní talentov
• vytvárať pozitívny tlak na výsledky športovej prípravy v útvaroch talentovanej
mládeže, ktoré sú preukázateľne vyhodnocované
• skvalitniť podmienky pre športovú prípravu útvarov talentovanej mládeže a to
nielen v oblasti ekonomickej, ale i systémovom vzdelávaní trénerov mládeže
• vytvárať podmienky so zámerom zvýšiť počet mládežníckych družstiev
zapojených do súťaží SVF
• pokračovať v popularizácii volejbalu na Slovensku a to vo všetkých oblastiach
• zjednotiť ciele práce v útvaroch talentovanej mládeže pri aktívnej komunikácii
s trénermi mládeže
• spolupracovať s Radou pre vzdelávanie trénerov a metodiku (RVTM) pri
zavádzaní najnovších poznatkov do tréningovej praxe v zmysle jednotného
systému športovej prípravy v útvaroch talentovanej mládeže

ZLOŽENIE RADY MLÁDEŽE 2014-2015
Na základe zlúčenia krajských výborov SVF na oblastné výbory SVF, bola Rada
mládeže SVF doplnená o zástupcov jednotlivých oblastných výborov. Nové zloženie
Rady mládeže SVF bolo predložené na schválenie na Správnu Radu SVF.
Josef Mihalco
Marek Prokeš
Michaela Cibulová
Miroslav Palgút
Tibor Štrajánek
Eva Koseková
Slavomír Huba
Stanislav Demetrovič
Juraj Cahajla
Jaroslav Štrba
Mária Andová
Mikuláš Ortutay
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koordinátor mládeže a predseda Rady mládeže SVF
športový riaditeľ SVF
zástupca beach
tréner Centra olympijskej prípravy v Trenčíne
tréner Centra olympijskej prípravy v Nitre
zástupca CTM – koordinátori pre ženskú zložku
zástupca CTM – koordinátor pre mužskú zložku
zástupca školských súťaží – celoslovenský koordinátor
zástupca oblasti východ (Prešovský a Košický kraj)
zástupca oblasti stred (Žilinský a Banskobystrický kraj)
zástupca oblasti BA + západ
koordinátor centier olympijskej prípravy
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2.

ÚTVARY TALENTOVANEJ MLÁDEŽE SVF

Úsek mládeže veľkú časť svojej činnosti zameral na spoluprácu s jednotlivými
útvarmi talentovanej mládeže (ÚTM) v rámci športovej prípravy mládeže, ako aj ich
finančnej podpore. Na základe upravených kritérií hodnotenia ÚTM boli medzi
podporované ÚTM na dvojročné obdobie zaradené tie strediská, ktoré svojou
činnosťou preukázateľne dosahovali nielen požadované výkonnostné ciele.
Strediskám, ktoré splnili požadované podmienky bol pridelený štatút ÚTM a tým, ktoré
ich nespĺňali, alebo došlo k ukončeniu ich činnosti, bol štatút odobraný. Všetky
volejbalové kluby so štatútom ÚTM boli pravidelne informované o pripravovaných
projektoch realizovaných v rámci SVF.
RM SVF vykonala analýzu stavu mládežníckej základne so zameraním na
chlapčenskú zložku. Na základe uvedenej analýzy Rada mládeže SVF konštatovala:
1) radikálny úbytok družstiev v mládežníckych súťažiach v mužskej zložke a
kritický stav základne v mužskej zložke
2) len oproti r. 2007, za posledných 8 rokov je úbytok o viac ako 50% družstiev
v kategórii st. žiakov - v r. 2006 / 31 žiackych družstiev a v r. 2015 / 15 žiackych
družstiev
3) financovanie - záver 1: porovnanie dotácií ženská zložka a mužská zložka v
roku 2014
mužská zložka 44 765,- EUR
ženská zložka 55 682,- EUR
mužská zložka 44,57 %
ženská zložka 55,43 %
4) v porovnaní s r. 2007 sa % podiel navýšil v prospech ženskej zložky na
základe pomerného financovania
5) súčasná základňa nie je schopná generovať ďalšie úspešné mládežnícke
reprezentačné tímy (posledná úspešná kvalifikácia bola v r. 2007 - MEJ)
Na základe získaných informácií RM SVF navrhla vyčleniť finančnú čiastku a tou
podporiť kluby so zameraním na chlapčenskú zložku ako „Projekt na podporu
mládežníckych družstiev v mužskej zložke“.
V prvej fáze projektu bolo v druhom polroku 2015 finančne podporených 7
volejbalových klubov - OZ Šport Žilina, VK Tajovského Senec, ŠVK Bílikova Dúbravka,
VK Junior 2012 Poprad, VŠK Púchov, ŠVK Tatran Banská Bystrica, ŠK gymnázium
Humenné. Ďalej bola poskytnutá materiálna pomoc pre dve školy v Devínskej Novej
Vsi. Tento projekt podpory družstiev chlapčenskej zložky bude pokračovať aj v roku
2016.
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Porovnanie aktuálneho stavu družstiev v súťaži mladších žiakov a žiačok

a/ Centrá talentovanej mládeže /CTM/
Centrum talentovanej mládeže je útvar pre športovú prípravu talentovanej mládeže
s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň, ktoré sú vytvorené
v kategórii žiakov/žiačok, kadetov/kadetiek a juniorov/junioriek. Činnosť CTM musí
viesť k zvýšeniu kvality práce s talentovanou mládežou a smerovať k príprave
perspektívnych jedincov pre juniorskú a neskôr i seniorskú štátnu reprezentáciu.
Hlavným cieľom CTM je sústrediť podľa stanovených výberových kritérií
perspektívnych hráčov a hráčky žiackych, kadetských a juniorských kategórií, ktorí
spĺňajú požadované somatické a motorické predpoklady pre reprezentáciu. V súlade
s touto koncepciou práce s mládežou je úlohou CTM rozvíjať športovú výkonnosť
vybratých hráčov/hráčok v zmysle jednotného systému športovej prípravy mládeže.
O pridelenie štatútu CTM sa môže uchádzať každý volejbalový klub - oddiel,
ktorý je riadnym členom SVF a spĺňa náležité podmienky a kritériá stanovené Radou
mládeže Slovenskej volejbalovej federácie. Centrá talentovanej mládeže sú zriadené
na základe výberového konania v rámci Rady mládeže Slovenskej volejbalovej
federácie, spravidla so štvorročným štatútom. Počet zriadených CTM je daný
usmernením z MŠ a zohľadňuje aktuálne požiadavky Slovenskej volejbalovej
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federácie. Pridelenie CTM je v kompetencii Rady mládeže Slovenskej volejbalovej
federácie, ktorá navrhuje jeho zriadenie resp. zrušenie Správnej rade Slovenskej
volejbalovej federácie. Základom celého výberového procesu je objektivizácia
možností volejbalových klubov pre kvalitnú a kontinuálnu výchovu mládeže
a vytvorených podmienok pre vrcholovú prípravu mládeže.
Prehľad volejbalových klubov so štatútom CTM:
Dievčatá 2014
VK Slávia UK Bratislava
ŠŠK Bilíkova Bratislava
VK Spišská Nová Ves
ŠKM Liptovský Hrádok

Chlapci 2014
VK Chemes Humenné
VK Ekonóm SPU Nitra
VKP Bratislava / ŠVK Dúbravka BA
VK Slávia Svidník

10/4/2016

Dievčatá 2015
VK Slávia UK Bratislava
ŠŠK Bilíkova Bratislava
ŠKM Liptovský Hrádok
VK Spišská Nová Ves / VA Žilina

Chlapci 2015
VK Ekonóm SPU Nitra
VKP Bratislava
VK Slávia Svidník
VK Chemes Humenné / VKM Stará
Ľubovňa
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VK ktorému bol pridelený štatútu CTM
VK ktorému bol odobratý štatút CTM

b/ Útvary talentovanej mládeže - Športové triedy /ŠT/, Školské športové strediská /
ŠŠS/, Školské strediská záujmovej činnosti /ŠSZČ/ a volejbalové kluby /VK/
Zriadiť ŠT/ŠŠS/ŠSZČ/VK pri ZŠ si môže ktorýkoľvek VK, resp. VO, riadny člen
SVF po splnení náležitých podmienok. Športovú triedu zriaďuje štatutárny zástupca
základnej školy po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa. So zriadením športovej
triedy musí bezpodmienečne súhlasiť SVF. VK sa zmluvne zaviaže rešpektovať všetky
pokyny a nariadenia RM SVF v zmysle jednotného systému športovej prípravy
mládeže. Zodpovedný tréner ŠT je povinný pracovať podľa vopred vypracovaného
tréningového plánu a viesť si evidenciu tréningového procesu s pravidelným
diagnostikovaním športovej výkonnosti. Počet finančne podporovaných útvarov
talentovanej mládeže z MŠVVŠ SR je limitovaný v zmysle rozhodnutia RM SVF a
podľa nariadenia MŠVVŠ SR.
ZOZNAM ÚTVAROV SO ŠTATÚTOM ÚTM 2014/2015:
Dievčenská zložka 2014

Chlapčenská zložka 2014

1. MVK Poltár
Revúca
2. ŠŠK OA Považská Bystrica
Ľubovňa
3. VK Nové Mesto nad Váhom
Komárno
4. VK Iskra Hnúšťa
Banská Bystrica
5. VK Skalica
6. MVK Stropkov
7. VK Doprastav Bratislava
nad Váhom
8. ŠK Komenského Svidník
Myjava
9. 1. VK Púchov
10. Palas VK Levice
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11. ŠVK Tatran Banská Bystrica

1. AVK Magnezit

12. VKM Piešťany

2. VKM Stará

13. MŠK Žiar nad Hronom

3. VK Spartak

14. Slávia TU Košice

4. ŠVK Tatran

15. ŠK CVČ Brusno
16. KV MŠK OKTAN Kežmarok
17. VK Studienka

5. MVK Lok. Zvolen
6. VK Prievidza
7. VK Nové Mesto

18. VO TJ Strojár Malacky

8. VO TJ Spartak

19. SVM Senica

9. VŠK Púchov
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dievčenská zložka 2015
ŠŠK VIVUS Bratislava
Revúca
MVK Poltár
ŠŠK OA Považská Bystrica
nad Váhom
VK Iskra Hnúšťa
Myjava
VK Skalica
Humenné
MVK Stropkov
Komárno
ŠK Komenského Svidník
Banská Bystrica
1. VK Púchov
VO HIT Trnava
Zvolen

10. VK Palas Levice

Chlapčenská zložka 2015
1. AVK Magnezit

11. ŠVK Tatran Banská Bystrica
12. VKM Piešťany

2. VK Prievidza
3. VK Nové Mesto

13. MŠK Žiar nad Hronom

4. VO TJ Spartak

14. Slávia TU Košice

5. ŠK Gymnázium

15. ŠK CVČ Brusno

6. VK Spartak

16. KV MŠK OKTAN Kežmarok

7. ŠVK Tatran

17. VK Studienka
18. VK Spišská Nová Ves

8. VŠK Púchov
9. MVK Lokomotíva
10. ŠVK Bílikova Dúbravka
11. VK Junior Poprad

Percentuálny pomer pridelených štatútov ÚTM (ŠT, ŠŠS, ŠSZČ, VK) pre jednotlivé
oblasti

10/4/2016
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3.

INFORMÁCIE O VÝVOJI POČTU DRUŽSTIEV MLÁDEŽE V SÚŤAŽIACH SVF

Zámerom predkladanej informácie je sledovanie počtu družstiev mládeže
v jednotlivých oblastiach. Vývoj bol spracovaný za roky 2010 až 2016. Podkladom pre
evidenciu počtu družstiev mládeže v oblastných súťažiach a pre nasledovné
vyhodnotenie hlavných vývojových tendencií boli podklady z jednotlivých oblastí.
Hodnotenie počtu družstiev v jednotlivých súťažiach mládeže za jednotlivé obdobia je
spracované až do súťažného ročníka 2015/16. Spracované podklady obsahujú
základné informácie o počte družstiev mládeže, ktoré sa zapojili do oblastných
majstrovských súťaží.
Predloženým hodnotením sledujeme vývoj počtu družstiev v mládežníckych
majstrovských súťažiach. Od súťažného ročníka 2012/13 bolo sledovanie počtu
družstiev rozšírené o nové kategórie - súťaže mladšieho žiactva. Samostatne sú
evidované vekové kategórie mladších žiačok a mladších žiakov, ktoré nie sú zaradené
do celkového počtu družstiev mládežníckych kategórií pre účely ich porovnania s
počtami družstiev dospelých. Uvedený prístup sledovania počtu družstiev mládeže
vychádza z poznatku, že oblastné majstrovské súťaže najmladšej vekovej kategórie v
rade prípadov hrajú družstvá s menším počtom než 6 hráčov.

10/4/2016
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Vývoj dievčenských družstiev v súťažiach SVF za sledované obdobie zaznamenáva
vzostup čo je pozitívnym ukazovateľom. Na uvedenom vzostupe sa vo väčšej miere
podieľali družstvá ml. žiačok.

Pri porovnaní družstiev dievčat v súťažiach SVF v jednotlivých vekových kategóriách
bol zaznamenaný výrazný vzostup u kategórie mladších žiačok, zostávajúce
dievčenské družstvá majú za sledované obdobie vyrovnaný priebeh s miernym
vzostupom u kadetiek a poklesom u žiačok.

10/4/2016
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Vo vývoji mládežníckych družstiev v chlapčenskej zložke sme zaznamenali
klesajúci trend v kategórii juniorov v roku 2012 a v kategórii kadetov v roku 2013. Za
sledované obdobie sa najstabilnejšie javila súťaž starších žiakov. Pri hodnotení
kategórie ml. žiakov môžeme konštatovať stúpajúci trend.

V chlapčenskej zložke sme zaznamenali nižšie hodnoty v rokoch 2012 a 2013.
V ďalšom sledovanom období sme zaregistrovali mierny nárast počtu chlapčenských
družstiev v súťažiach SVF.

10/4/2016
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4.

FINANCOVANIE ÚTM V RÁMCI SVF

Slovenská volejbalová federácia ako rozpočtová organizácia je závislá od
finančných dotácií prostredníctvom Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky (MŠVVŠ SR), od reklamných partnerov a z darov. Finančné
dotácie z prostriedkov MŠVVŠ SR sú závislé hlavne od úspešných výsledkov
mládežníckych reprezentačných družstiev na ME a MS resp. EYOF. Rada mládeže
pokračovala v systéme prerozdeľovania finančných dotácií podľa stanovených kritérií.
Poskytnutá finančná dotácia môže byť použitá len na účel, na aký bola z MŠVVŠ SR
poskytnutá a nie je možné jej využitie na iné projekty. Slovenská volejbalová federácia
prostredníctvom úseku mládeže musí poskytnuté finančné prostriedky z MŠVVŠ SR
riadne zúčtovať. Zúčtovanie finančných prostriedkov podlieha prísnym kritériám
stanoveným MŠVVŠ SR a následne podliehajú detailnej kontrole využitia na MŠVVŠ
SR. Slovenská volejbalová federácia prostredníctvom úseku mládeže finančne
podporila v roku 2014 počas desiatich resp. jedenástich mesiacov celkovo 94
mládežníckych trénerov z 36 volejbalových klubov a v roku 2015 sa tento počet znížil
na 81 trénerov z 37 klubov.
DOTÁCIE ÚSEK MLÁDEŽE

2013
Výber a príprava športových talentov

352 000,00 €

2014

2015

386 400,00 €

372 300,00 €

0,00 €

40 000,00 €

ROZVOJOVÉ PROJEKTY
Dotácia Šport a zdravie

57 700,00 €

ČERPANIE DOTÁCIÍ MLÁDEŽ

Činnosť RD KAD/JUN + COP
Čerpanie CTM
Čerpanie ÚTM
Čerpanie Beach
Činnosť rady mládeže
Výbery do RD mládeže
M SR
SPOLU
Čerpanie – Šport a zdravie
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2013
183 322,20€
127 302,00 €
53 323,00 €
10 180,13 €
866,90 €
4 389,00 €
9 348,69 €
388 731,92 €

2014
189 900,85 €
125 494,00 €
54 013,00 €
10268,46 €
914,51 €
2 483,20 €
9 631,98 €
392 706,00 €

2015
178 317,13 €
119 815,00 €
55 050,00 €
10 341,00 €
951,00 €
2 833,00 €
11 883,91 €
379 194,91 €

63 012,69 €

10 560,75 €

57 583,31 €
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Dotácie na VK so štatútom CTM

p.č.

Názov VK

Dotácie v roku
2013

Dotácie v roku
2014

Dotácie v roku
2015

Spolu

1

Slávia UK Bratislava

16 492,00 €

16 630,00 €

16 379,00 €

33 009,00 €

2

ŠŠK Bilíkova Bratislava

16 230,00 €

16 005,00 €

14 905,00 €

30 910,00 €

3

VK Slávia Svidník

14 845,00 €

13 970,00 €

14 225,00 €

28 195,00 €

4

VK Ekonóm SPU Nitra

13 300,00 €

13 760,00 €

13 970,00 €

27 730,00 €
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8 520,00 €

13 685,00 €

13 775,00 €

27 460,00 €

VK Chemes Humenné

16 404,00 €

16 404,00 €

6 990,00 €

23 394,00 €

7

VKP Bratislava

12 854,00 €

10 770,00 €

12 190,00 €

22 960,00 €

8

VK Spišská Nová Ves

14 520,00 €

14 715,00 €

7 530,00 €

22 245,00 €

9

ŠŠK Bilikova Dúbravka

6 137,00 €

9 555,00 €

4 776,00 €

14 331,00 €

10

VKM Stará Ľubovňa

0,00 €

0,00 €

9 245,00 €

9 245,00 €

11

VA Žilina

0,00 €

0,00 €

5 830,00 €

5 830,00 €

13

ŠK ŽU Žilina

8 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

127 302,00 €

125 494,00 €

119 815,00 €

372 611,00 €

5

ŠKM Liptovský Hrádok

6

Spolu
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Dotácie na VK so štatútom ÚTM
Prehľad dotácií na VK so štatútom ÚTM (SŤ, ŠŠS, ŠSZČ, VK)
p.č.

Názov VK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ŠVK Tatran Banská Bystrica
VK Doprastav Bratislava (BVK)
VK CVČ Brusno
MVK Detva
VK Iskra Hnúšťa
VK Oktan Benzinol Kežmarok
VK Spartak Komárno
VK Slávia TU Košice
Palas VK Levice
Lovinobaňa, VK Lovinit
VO TJ Strojár Malacky
VO TJ Spartak Myjava
VK Nové Mesto nad Váhom
VTC Pezinok
VKM Piešťany
MVK Poltár
ŠŠK OA Považská Bystrica
VK Prievidza
1. VK Púchov
VŠK Púchov
AVK Revúca
VK Senica
VKM Stará Ľubovňa
MVK Stropkov
VK Studienka
ŠK Komenského Svidník
MVK Lokomotíva Zvolen
MŠK Žiar nad Hronom
TJ Lokomotíva Čadca
VK INA Skalica
VA Žilina
VKM Žilina

MŠK Vranov nad Topľou
MVK Snina
TJ Sokol Trebišov
UKF Nitra
SVM Senica
VK 2012 Junior Poprad
ŠVK Bílikova Dúbravka
ŠK gymnázium Humenné
VO HIT Trnava
OZ Šport Žilina
VK Tajvského Senec
Spolu
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2013
Dotácia
ÚTM
1 260 €
1 880 €
1 900 €
900 €
2 330 €
1 600 €
1 450 €
1 690 €
2 460 €
1 000 €
1 460 €
1 332 €
3 452 €
1 310 €
1 820 €
3 812 €
1 460 €
1 710 €
1 450 €
1 290 €
1 500 €
3 140 €
3 125 €
2 100 €
1 500 €
1 480 €
632 €
2 450 €
500 €
830 €
500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
53 323 €

2014
Dotácia
ÚTM
2 510 €
2 100 €
1 890 €
0€
2 320 €
1 570 €
1 470 €
2 020 €
2 530 €
0€
880 €
990 €
4 008 €
0€
1 330 €
3 450 €
1 770 €
2 142 €
1 390 €
890 €
1 170 €
888 €
4 255 €
2 410 €
1 460 €
1 490 €
640 €
3 290 €
0€
740 €
0€
330 €
500 €
830 €
330 €
330 €
2 090 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
54 013 €

2015
Spolu
Dotácia Mimoriadna
dotácia CH
ÚTM
2 930 €
1 000 €
7 700 €
1 080 €
0€
5 060 €
1 770 €
0€
5 560 €
0€
0€
900 €
1 708 €
0€
6 358 €
1 340 €
0€
4 510 €
1 590 €
0€
4 510 €
1 750 €
0€
5 460 €
2 670 €
0€
7 660 €
0€
0€
1 000 €
0€
0€
2 340 €
960 €
0€
3 282 €
2 950 €
0€ 10 410 €
0€
0€
1 310 €
2 200 €
0€
5 350 €
2 270 €
0€
9 532 €
1 456 €
0€
4 686 €
1 740 €
0€
5 592 €
1 050 €
0€
3 890 €
1 400 €
1 600 €
5 180 €
1 680 €
0€
4 350 €
0€
0€
4 028 €
0€
0€
7 380 €
2 100 €
0€
6 610 €
1 500 €
0€
4 460 €
1 466 €
0€
4 436 €
650 €
0€
1 922 €
2 260 €
0€
8 000 €
0€
0€
500 €
1 600 €
0€
3 170 €
0€
0€
500 €
0€
0€
330 €
1 000 €
0€
1 500 €
500 €
0€
1 330 €
0€
0€
330 €
0€
0€
330 €
330 €
0€
2 420 €
740 €
2 300 €
3 040 €
650 €
1 800 €
2 450 €
0€
1 210 €
1 210 €
800 €
0€
800 €
0€
1 500 €
1 500 €
0€
1 500 €
1 500 €
44 140 €
10 910 € 162 386 €
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Celkový prehľad poskytnutých finančných prostriedkov z úseku mládeže na VK

2013

2014

2015

Spolu

Dotácie na VK so štatútom CTM

127 302,00 €

125 494,00 €

119,815,00 €

372 611,00 €

Dotácie na VK so štatútom ÚTM

53 323,00 €

54 013,00 €

55 050,00 €

161 386,00 €

9 348,69 €

9 631,98 €

11 883,91 €

30 864,58 €

189 973,69 €

189 138,98 €

186 748,91 €

Dotácie MSR
Spolu

5.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Športové podujatia detí a žiakov
Úsek mládeže pokračoval v úspešnom projekte pre žiakov základných škôl
MinicoolVolley a MidicoolVolley. Vyhlasovateľom a finančným garantom súťaže je
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Slovenská
volejbalová federácia sa na tomto projekte aktívne podieľa ako odborný garant
a hlavný organizátor. V súčasnosti je jednou z hlavných priorít MŠVVŠ SR podpora
športu na školách, preto je veľkým úspechom SVF, že dokázala tieto dlhodobé súťaže
minivolejbalu dostať medzi tie, ktoré MŠVVŠ SR finančne podporuje. MŠVVŠ SR si na
základe každoročného vyhodnotenia vyberá športové odvetvia, o ktoré je na
základných školách záujem a tie finančne podporí. V roku 2014 bol projekt podpory
školských súťaží z prostriedkov MŠVVŠ SR nekoncepčne zrušený. Rada mládeže
však vytvorila v rámci svojho rozpočtu finančnú rezervu, z ktorej bol projekt
realizovaný. Po celkovom vyhodnotení roku 2014 sa MŠVVŠ SR rozhodlo vrátiť
10/4/2016
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k podpore školských projektov a pozitívne je, že opätovne bol podporený aj projekt
Slovenskej volejbalovej federácie Minicool a Midicool. Rada mládeže SVF
v súčasnosti hľadá možnosti ako zapojiť do rozvojového projektu aj mládežnícke
volejbalové kluby a možnosť ich finančnej podpory. Ďalším novým pripravovaným
projektom RM SVF je naštartovanie školskej súťaže v prehadzovanej na prvom stupni
základných škôl. Prvý ročník súťaže je plánovaný na sezónu 2016/17.
Prehľad družstiev v školských súťažiach v sezóne 2013/14

Názov kraja
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Košický kraj
Prešovský kraj

Minicool
5.-6. ročník ZŠ

Oblasť

Midicool
7.-9. ročník ZŠ

Spolu

Počet ZŠ

D

CH

D

CH

Oblasť BA

109

52

115

53

329

79

Oblasť západ

34

27

59

34

154

36

Oblasť stred

59

98

83

115

355

42

Oblasť východ

107

69

129

74

379

58

309

246

386

276

1 217

215

Spolu

Počet ZŠ

Spolu

Prehľad družstiev v školských súťažiach v sezóne 2014/15

Názov kraja
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Košický kraj
Prešovský kraj
Spolu

10/4/2016

Minicool
5.-6. ročník ZŠ

Oblasť

Midicool
7.-9. ročník ZŠ

D

CH

D

CH

Oblasť BA

74

33

75

44

226

54

Oblasť západ

31

19

49

32

131

39

Oblasť stred

39

24

53

31

147

26

Oblasť východ

91

69

107

81

348

53

235

145

284

188

852

172
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6.

REPREZENTÁCIA MLÁDEŽE

Rok 2013 bol rokom kvalifikačných turnajov kadetov/tiek na Majstrovstvách
Európy 2013 a juniorov/riek na Majstrovstvách sveta 2013. Kadeti odohrali svoju
kvalifikáciu v Nitre, kde v päť člennej skupine tri zápasy vyhrali 3:0, ale nešťastne
prehrali dva zápasy s Poľskom a Bulharskom v tajbrejku
3:2 a na ME 2013
nepostúpili. Reprezentačným trénerom kadetského družstva bol M. Palgut a jeho
asistentom M. Meriač. Družstvo juniorov v kvalifikácii na MS v Slovinsku napodobnilo
družstvo kadetov a na MS nepostúpilo.

10/4/2016
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Kvalifikácia reprezentačného družstva kadetiek v roku 2013 sa uskutočnila
v Slovinsku v meste Nova Gorica. Slovenská reprezentácia počas celého
kvalifikačného turnaja vyhrala len dva zápasy a to na postup na ME nestačilo.
Slovenské reprezentantky zdolali 3:0 družstvo Izraela a Rumunska, so Slovinskom
a Bulharskom prehrali 0:3, a s družstvom Chorvátska 1:3. Družstvo pod vedením
reprezentačného trénera O. Spišáka obsadilo v skupine 4. nepostupové miesto.
Družstvo junioriek pod vedením E. Kosekovej sa zúčastnilo kvalifikácie o postup na
MS v talianskom meste Friuli. Reprezentačné družstvo junioriek sa v prvom zápase
stretlo s družstvom zo Španielska s ktorým sme prehrali 1:3, v druhom zápase sme
porazili družstvo Fínska 3:1, v záverečnom zápase v skupine sme podľahli domácemu
Taliansku 0:3. Družstvo junioriek na záverečný turnaj MS nepostúpilo.
Juniorky v roku 2014 bojovali v kvalifikácii o postup na Majstrovstvá Európy
2014 v Grécku. Na tomto kvalifikačnom turnaji slovenské reprezentantky nevyhrali ani
jeden zápas a prehrali s Gréckom, Belgickom a Švajčiarskom 3:0.
V roku 2014 Slovenská volejbalová federácia organizovala jednu skupinu ME
juniorov v Nitre, druhá skupina sa hrala v Českej republike. Základná skupina za
účasti 6 družstiev sa odohrala v mestskej športovej hale na Klokočine. Slovenskí
juniorskí reprezentanti postupne odohrali zápasy s družstvami Bulharska, Talianska,
Ruska, Francúzska a Srbska. V silnej konkurencii Európskych top družstiev získalo
družstvo Slovenska len dva sety v záverečnom zápase so Srbskom. Na domácich
majstrovstvách Európy v Nitre sa družstvu juniorov nedarilo podľa predstáv a obsadilo
12. miesto.
MLÁDEŽNÍCKE REPREZENTAČNÉ DRUŽSTVÁ - 2013
KME KADETI 2013 (Nitra / SVK)
1.

Petráš Michal

COP Trenčín

2.

Firkaľ Július

VK Chemes Humenné

3.

Stratený Richard

COP Trenčín

4.

Jančura Martin

VKM Žilina

5.

Tarabus Ján

COP Trenčín

6.

Porubský Peter

VK Ekonóm SPU Nitra

7.

Karczub Richard

COP Trenčín

8.

Ondrovič Peter

COP Trenčín

9.

Krajčovič Šimon

COP Trenčín

10.

Gavenda Filip

COP Trenčín

11.

Nemec Ľuboš

COP Trenčín

12.

Malachovský Peter

VKM Stará Ľubovňa

Miroslav Palgut – reprezentačný tréner
Marek Meriač – asistent trénera

10/4/2016

Konferencia SVF - Pracovné materiály

39

SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA

KMS JUNIORI 2013 (Slovinsko)
1.

Porubský Peter

VK Ekonóm SPU Nitra

2.

Stratený Richard

COP Trenčín

3.

Gavenda Filip

COP Trenčín

4.

Petráš Michal

COP Trenčín

5.

Vašek Ján

COP Trenčín

6.

Adamík Marek

VKP Bratislava

7.

Ondrovič Peter

COP Trenčín

8.

Tarabus Ján

COP Trenčín

9.

Prieložný Adam

VKP Bratislava

10.

Krajčovič Šimon

COP Trenčín

11.

Marek Ludha

VK Ekonóm SPU Nitra

12.

Nemec Ľuboš

COP Trenčín

Miroslav Palgut – reprezentačný tréner
Erik Gábor – asistent trénera

KME KADETKY 2013 (Nova Gorica / Slovinsko)
1.

Rešutíkova Erika

VK Nové Mesto nad Váhom

2.

Gloriková Valérias

1. VK Púchov

3.

Toporová Karolína

ŠŠK OA Považská Bystrica

4.

Hrebičková Veronika

SVM Senica

5.

Žirošová Andrea

COP Nitra

6.

Balintová Lucia

TJ Sokol Sever Trebišov

7.

Szabová Sandra

Slávia UK Bratislava

8.

Mikšíková Lucia

ŠŠK Bilíkova Bratislava

9.

Písečná Zuzana

COP Nitra

10.

Maštalírová Kristína

COP Nitra

11.

Poláčková Lucia

COP Nitra

12.

Babjaková Soňa

Slávia UK Bratislava

Ondrej Spišák – reprezentačný tréner
Monika Smák – asistentka trénera

KMS JUNIORKY 2013 (Friuli / Taliansko)
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1.

Barbora Koseková

ŠŠK Bílikova Bratislava

2.

Simona Kmecová

COP Nitra

3.

Adela Grolmusová

COP Nitra

4.

Daniela Šipková

COP Nitra

5.

Nikola Stümpelová

UKF Ntra

6.

Miroslav Reháková

ŠŠK Bílikova Bratislava

7.

Andrea Štrbová

VK Poltár

8.

Laura Začková

COP Nitra

9.

Karolína Móderová

ŠŠK Bilíkova Bratislava

10.

Veronika Richweissová

VK Nové Mesto nad Váhom

11.

Lucia Mikšíková

ŠŠK Bilíkova Bratislava

12.

Monika Doležajová

ŠŠK Bilíkova Bratislava

Eva Koseková – reprezentačná trénerka
Tomáš Varga – asistent trénera

MLÁDEŽNÍCKE REPREZENTAČNÉ DRUŽSTVÁ – 2014
KME JUNIORKY 2014 ( Grécko)
1.

Erika Rešutíková

VK Nové Mesto nad Váhom

2.

Valéria Gloriková

VTC Pezinok

3.

Lucia Poláčková

COP Nitra

4.

Kristína Maštalírová

COP Nitra

5.

Veronika Hrebíčková

SVM Senica

6.

Soňa Babjaková

Slávia UK Bratislava

7.

Michaela Candráková

COP Nitra

8.

Kristína Ráchelová

Palas VK Levice

9.

Sandra Szaboová

Slávia UK Bratislava

10.

Zuzana Písečná

COP Nitra

11.

Dominika Nemcová

ŠŠK Bilíkova Bratislava

12.

Scarleta Jančová

Palas VK Levice

Jaroslav Vlk – reprezentačný tréner
Marek Maličký – asistent trénera
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ME JUNIORI 2014 (Nitra / SVK)
1.

Július Firkaľ

COP Trenčín

2.

Michal Petráš

COP Trenčín

3.

Juraj Jurko

VK Slávia Svidník

4.

Filip Gavenda

COP Trenčín

5.

Ján Tarabus

COP Trenčín

6.

Peter Porubský

VK Ekonóm SPU Nitra

7.

Patrik Lamanec

COP Trenčín

8.

Peter Malachovský

VKM Stará Ľubovňa

9.

Peter Ondrovič

COP Trenčín

10.

Adam Hodák

COP Trenčín

11.

Marek Mečiar

VK Ekonóm SPU Nitra

12.

Martin Jančura

VKP Bratislava

Miroslav Palgut – reprezentačný tréner
Marek Meriač – asistent trénera

Prehľady účasti hráčov/čok na zložení mládežníckych reprezentačných
družstiev
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Bc. Josef Mihalco
koordinátor mládeže SVF
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Správa o činnosti Súťažnej komisie SVF
za obdobie 2014-15
Súťažná komisia SVF od poslednej Konferencie SVF v r. 2013 pracovala v zložení :
Ľubo Stražay - súťažný riaditeľ SVF / predseda komisie
Mgr. Ján Dančík - člen komisie
Ing. Igor Schimpl - člen komisie
Počas celého obdobia komisia pracovala organizovane a stretávala sa
spravidla raz za mesiac a podľa aktuálnej potreby aj mimoriadne. Menej náročné
podnety boli riešené mailovou komunikáciou členov komisie. Komisia vydáva Úradné
správy, prostredníctvom ktorých zverejňuje rozhodnutia tak svoje, ako aj iných zložiek
SVF.
Základnou činnosťou komisie je príprava súťaží a ich samotné riadenie. Priame
na úrovni celoplošnej a tiež aj na úrovni oblastí, čo sa realizuje v súčinnosti s
oblastnými útvarmi SVF a ich riadiacimi zložkami súťaží. Komisia pripravuje Športovotechnické dokumenty SVF, súvisiace s riadením súťaží, pričom v príprave každého
ročníka zohľadňuje skúsenosti a pripomienky klubov, účastníkov súťaží z ostatného
súťažného obdobia. Dôležitá je súčinnosť s ostatnými zložkami SVF, ako sú AVR,
Registračná komisia, Arbitrážna komisia, Disciplinárna komisia, Rada mládeže a pod.
Samozrejme, tou najpodstatnejšou je funkcia samotnej prípravy a riadenia
súťaží, komunikácia s klubmi, rozhodcami a komisiami, inak participujúcimi na tejto
činnosti. V príprave súťaží a jej termínovej skladby sme stále viac obmedzovaní
potrebou rešpektovať požiadavky účastí našich reprezentačných družstiev vo všetkých
kategóriách na medzinárodnej úrovni. Je veľmi zlé, že aj pri účasti juniorských a už aj
kadetských družstiev, musíme robiť obmedzenia nielen pre príslušnú vekovú
kategóriu, ale aj pre jednu až dve kategórie naviac. To preto, že máme súťaže
dospelých plné juniorov/riek a kadetov/tiek. Toto nám vytvára časovú tieseň a tlak na
odohranie súťaží prakticky počas 22 hracích týždňov, čo je anomália, vyvolávajúca tlak
na odohranie viacero stretnutí v jedinom týždni v najvyšších súťažiach dospelých a
tiež to podmieňuje nepravidelnosť v súťažiach mládeže, kde je ťažko dodržať
pravidelný zápasový rytmus počas celého súťažného obdobia v ročníku.
Tak, ako je to v spoločnosti všade, nevyhovujúce ekonomické podmienky majú
dopad aj vo volejbale, čo sa prejavuje kolísavosťou počtu do súťaží prihlásených
družstiev. Aj keď hovoriť o nejakom výraznom poklese nemožno.
V poslednom období sme, donútení nízkym počtom družstiev, akoby
"experimentovali" s kategóriou kadetov a juniorov. Po vyskúšaní modelu ich spoločnej
súťaže dvoch vekových kategórií, sme v príprave ostatného ročníka pristali na návrh
ne/odborníka, zredukovať súťaž juniorov na iba dva turnaje v roku, čo sa ukázalo byť
nedostatočné. Preto do nasledujúceho ročníka bude vytvorený model dlhodobej
súťaže aj pre kategóriu juniorov. Je veľmi dobré, že v ostatných rokoch veľmi nízko
obsadená kategória kadetov, sa podarila naplniť už aj v regióne stred, kde
absentovala. U žiakov tradične zaostáva západ za východom, ale súťaže aj v tejto
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kategórii bežia už vo všetkých 4 oblastiach, aj keď početnosť družstiev v regióne
Bratislavy je veľmi nízka.
V mládežníckej zložke dievčat je dlhodobo situácia lepšia ako u chlapcov.
Súťaže žiačok a kadetiek nám bežia vo všetkých oblastiach. V oblasti stred, kde je
družstiev týchto kategórií najviac, sú súťaže dokonca viacúrovňové. Juniorky už viac
rokov majú dlhodobú súťaž v dvoch skupinách západ - východ, kde sa hrá dlhodobým
pravidelným systémom a súťaž sa ukazuje byť vyhovujúca.
V súťaži dospelých sme zaznamenávame zníženie počtu družstiev tak u mužov,
ako aj u žien. V mužoch po výpadku niekoľkých družstiev z oblasti východ, sme boli
nútení z tradičných dvoch skupín urobiť iba jednu aj to s konštatovaním, že muži hrajú
1. ligu od západu iba po Revúcu.
V 1. lige žien zatiaľ udržujeme tri regionálne skupiny, ale objektívne treba
povedať, že už iba s nízkym počtom družstiev, 4-5 v skupinách.
V najvyšších súťažiach dospelých sme zaznamenali mierne pozdvihnutie
úrovne. Dnes v extralige mužov je 6, u žien 5 družstiev vyrovnanej úrovne. Toto
zatraktívnilo stretnutia. Treba však povedať, že aj na tejto úrovni sa nám nepodarilo
naplniť súťaže, kde štartuje iba po 9 tímov.
Za ostatné 2-3 roky sme do súťaže vniesli viaceré nové marketingové prvky v
snahe o vyššiu atraktivitu a lepšiu propagáciu volejbalu. Kluby extraligy využívajú
priame prenosy cez TV Aréna sport (predtým Slovak sport TV), tiež realizujú priame
prenosy prostredníctvom internetovej televízie TVcom.cz. Zaviedli sme tiež využívanie
štatistického online projektu Datavolley.
V poslednom období vo viacerých kluboch prišli do vedenia noví ľudia z iného
ako športového prostredia, ktorí majú často problém zrovnať sa s tým, že šport má
presne vymedzené regule a že tie treba rešpektovať. Tak dochádzalo k nedostatkom,
ktoré vyplynuli jednak z neznalosti športovo-technických predpisov, jednak z
nedbalosti pri ich uvádzaní do praxe, z čoho vyplynuli oneskorenia alebo opomenutia
splnenia termínov, nedoručenie materiálov, nezabezpečenie podmienok pre realizáciu
činnosti a podobne. Sme si vedomí, že z iného pohľadu veľa problémov robí klubom aj
nedobrá ekonomická situácia a tiež stav, kedy nevlastnia svoje haly, ale hrajú v
prenajatých objektoch, čo je často komplikované. Snažíme sa im ísť v ústrety tak, aby
sa stretnutia vždy dali odohrať.
Celý súťažný ročník 2014-15 sme sa snažili komunikovať bez sankcií, pokút,
nepopulárnych opatrení. Tie boli uložené iba za také previnenia, ktoré sú taxatívne
stanovené, ako napr. pri odstúpení zo súťaže. A aj keď nie vždy, ale bolo viacero
prípadov, kedy neboli rešpektované ani opakované výzvy klubom k plneniu vopred
známych podmienok. Tento stav sme držali až do konca roka 2015. Od januára 2016
boli sankcie realizované a vnieslo to do vzťahov nevraživosť, osočovanie, osobné
ataky a nepohodu pre spoluprácu. Pričom všetky kluby sa dobrovoľne zaviazali k
rešpektovaniu súťažných podmienok. To sa týka klubov najvyššej úrovne. Treba pritom
objektívne povedať, že jediné, s čím mali kluby problém, bolo dodržiavanie
marketingových podmienok, čo spôsobilo všetku tú nepohodu.
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Čo je naopak chvályhodné, je, že za posledné roky sme už na všetkých
úrovniach dospeli do stavu, kedy už vieme komunikovať vo veciach súťažných, o čom
svedčí aj stav, že v tejto oblasti sa sankcie už takmer vytratili. Pokiaľ ešte trošku
popracujeme na dôslednosti v administratíve a extraligisti aj na marketingu, bude sa
všetkým pracovať dobre a bez problémov.
Na záver mi dovoľte všetkým, ktorí po celý rok so súťažnou komisiou SVF
spolupracujú a nie vždy je to jednoduché, či už sú to zložky SVF, alebo samotné kluby
i činovníci v nich, poďakovať za vykonanú prácu na svojom poli a za spoluprácu s SK
SVF.

Ľubo Stražay
súťažný riaditeľ SVF

Informácia z Registračnej komisie:
Súťažný ročník 2014/15 :
Registrácia nových hráčov:
(z toho 512 žien a 182 mužov)

694

Celkový stav registrovaných hráčov k 30.6.2015:

16.810

Počet registrovaných klubov k 30.6.2015:

209

Počet prestupov / hosťovaní v súťažnom ročníku:

495
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Správa o činnosti Arbitrážnej komisie SVF
za obdobie 2014-2015
Arbitrážna komisia SVF pracovala v zložení:
Mgr. Andrej Vlk - predseda,
Mgr. Peter Repák - člen
JUDr. Branislav Dufala - člen
AK sa v zmysle ustanovení Štatútu Arbitrážnej komisie SVF v období rokov 2014-2015
stretávala ad hoc len pri výkone svojej rozhodovacej činnosti. V priebehu roku 2015
došlo k zmene zloženia komisie, keď po vzdaní sa funkcie Mgr. Petrom Repákom bol
Správnou radou SVF vymenovaný za člena komisie Mgr. Vladimír Roštár.
V roku 2014 komisia rozhodla v piatich prípade a to:
a) Dňa 28.3.2012 veci odvolania Bc. Martina Smolka, Šemetkovce 39, 090 03
Ladmirová voči rozhodnutiu Súťažnej komisie Slovenskej volejbalovej federácie
24-02.2014/2 zo dňa 24.2.2014, ktorým SK SVF uložila odvolateľovi trest zákazu
činnosti jednotlivca na obdobie 8 mesiacov v rozklade na obdobie priebehu súťaží
a to od 1.3. do 30.6.2014 a od 1.9. do 31.12.2014. Arbitrážna komisia rozhodla tak,
že napadnuté rozhodnutie zrušila.
b) Dňa 9.10.2014 vo veci odvolania Školského volejbalového klubu TATRAN Banská
Bystrica, Tatranská 66, 974 11 Banská Bystrica voči rozhodnutiu Registračnej
komisie Slovenskej volejbalovej federácie zo dňa 14.9.2014, ktorým RK SVF
schválila prestup hráčky Lenky Kvasnovej, registračné číslo 15810, bytom:
Moštenica 76 zo Školského volejbalového klubu TATRAN Banská Bystrica do ŠK
CVČ Brusno. Arbitrážna komisia rozhodla tak, že napadnuté rozhodnutie zrušila.
c) Dňa 4.11.2014 vo veci odvolania Volejbalového klubu polície Bratislava voči
rozhodnutiu Súťažnej komisie Slovenskej volejbalovej federácie 8-14-15 zo dňa
2.10.2014, ktorým SK SVF uložila družstvu VKP Žilina poriadkovú pokutu vo výške
320,- EUR. Arbitrážna komisia rozhodla tak, že napadnuté rozhodnutie potvrdila.
d) Dňa 25.11.2014 vo veci odvolania rozhodcov Pavla Vaška a Mareka Szásza voči
rozhodnutiu Disciplinárnej komisie Slovenskej volejbalovej federácie 3-14-15 zo
dňa 27.10.2014, ktorým DK SVF uložila odvolateľom trest zastavenia činnosti
jednotlivca na 12 za porušenie ŠTD SVF v viny rozhodcov podľa SPV čl. 25 ods. 3
písm. a), v stretnutí extraligy žien dňa 27.09.2014 EZ 04 VTC Pezinok – Senický
volejbalový klub. Arbitrážna komisia rozhodla tak, že napadnuté rozhodnutie zrušila.
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e) Dňa 3.12.2014 vo veci odvolania Mgr. Lenky Búzkovej, bytom Štefánika 707/51,
905 01 Senica voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie Slovenskej volejbalovej
federácie 1-14-15 zo dňa 27.10.2014, ktorým DK SVF uložila odvolateľovi trest
zastavenia činnosti jednotlivca na 6 mesiacov s účinnosťou od 28.10.2014 za
uvedenie nesprávnych údajov v športovo-technických náležitostiach (v prihláškach
do súťažného ročníka 2014/2015, v časti čestného vyhlásenia). Arbitrážna komisia
rozhodla tak, že napadnuté rozhodnutie zrušila.
V roku 2015 komisia rozhodla v dvoch prípadoch:
a) Dňa 2.9.2015 vo veci podnetu Volejbalového klubu Nové Mesto nad Váhom,
Javorinská 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 005 668 voči rozhodnutiu
technického delegáta SVF Ľubomíra Stražaya vo finálovej časti súťaže MSR –
starší žiaci konanej v dňoch 29.5–31.5. 2015, ktorým nepripustil účasť dvoch hráčov
odvolateľa v stretnutí VK Nové Mesto nad Váhom – VK Slávia Svidník konaného
dňa 31.5.2015. Arbitrážna komisia rozhodla tak, že napadnuté rozhodnutie
potvrdila.
b) Dňa 2.9.2015 vo veci odvolania Volejbalového klubu Nové Mesto nad Váhom,
Javorinská 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 005 668 voči rozhodnutiam
Registračnej komisie Slovenskej volejbalovej federácie o povolení prestupov hráčok
zo dňa 29.7.2015 z klubu odvolateľa do Mestského volejbalového klubu Nové
Mesto nad Váhom číslo ID 031, hráčka Jana Žáková, číslo ID 040, hráčka Katarína
Dedíková, číslo ID 041, hráčka Denisa Martáková, číslo ID 043, hráčka Sarah
Ondrejková, číslo ID 027, hráčka Natália Šprinclová a číslo ID 042, hráčka Martina
Melicherová, všetky zo dňa 29.7.2015. Arbitrážna komisia rozhodla tak, že
napadnuté rozhodnutie potvrdila.

Mgr. Andrej Vlk
Predseda Arbitrážnej komisie SVF
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Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SVF
za obdobie 2014-2015
Disciplinárna komisia pracovala v zložení:
Peter Štetka - predseda
Stanislav Martinat - člen
Vladimír Roštár - člen
DK prerokovala v období nasledúce podnety:
1.Rozhodnutie DK SVF zo dňa 24.10.2014, v disciplinárnom konaní začatom na
základe oznámenia riadiacej zložky súťaže, vo veci: previnenia rozhodcov Pavol
Vaško a Marek Szász v stretnutí extraligy žien dňa 27.09.2014 VTC Pezinok –
Senický volejbalový klub, ktorým DK rozhodla nasledovne: Každému z rozhodcov:
Pavol Vaško a Marek Szász uložila trest zastavenia činnosti jednotlivca (ZČJ)
na 12 mesiacov za porušenie ŠTD SVF v viny rozhodcov podľa SPV čl. 25 ods. 3
písm. a).
2.Rozhodnutie DK SVF zo dňa 27.10.2014, v disciplinárnom konaní začatom na
základe oznámenia riadiacej zložky súťaže, vo veci: porušenia ŠTD SVF, uvedením
nepravdivých skutočností v materiáloch SVF, zo strany štatutárnych zástupcov klubu
Mgr. Lenky Búzkovej, Mgr. Jaroslava Suchánka a Ľubomíra Poštényiho,
v prihláškach do súťaží SVF doručených k 30.06.2014, ktorým DK rozhodla
nasledovne: Štatutárnym zástupcom klubu Senická volejbalová mládež o.z.: Mgr.
Lenka Búzková, predseda OZ a Mgr. Jaroslav Suchánek – člen VV OZ, uložila
trest zákazu výkonu funkcie (ZVF) na 6 mesiacov za uvedenie nesprávnych
údajov v športovo-technických náležitostiach, v prihláške do súťažného ročníka
2014/2015, v časti čestného vyhlásenia, že klub nemá z uplynulého obdobia žiadne
nevysporiadané záväzky voči hráčom, trénerom, iným klubom a tretím subjektom,
ktoré sú organizované v SVF. Trest sa vzťahoval aj na všetky ostatné funkcie
potrestaných jednotlivcov.
3.Rozhodnutie DK SVF zo dňa 14.05.2015, v disciplinárnom konaní začatom na
základe písomného podnetu rozhodcu, vo veci: disciplinárneho previnenia
jednotlivca, konkrétne vulgárneho a hrubého správania voči rozhodcovi, ktorým DK
rozhodla nasledovne: previnilcovi Vladimírovi Sirvoňovi, trénerovi volejbalového
klubu SVK DDK-LED Senica uložila trest zákazu výkonu funkcie (ZVF) na 2
mesiace za vulgárne a hrubé správanie, provokáciu a zosmiešňovanie účastníka
stretnutia (rozhodcu) na stretnutí o postup do extraligy žien medzi klubmi SVK DDKLE Senica a Dobré zo Slovenska Prešov dňa 19.04.2015. Trest sa vzťahoval na
funkciu trénera previnilca.

Peter Štetka
predseda DK
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Správa o činnosti Zdravotnej komisie SVF
za obdobie 2014-2015

Zabezpečenie reprezentačných družstiev masérmi a fyzioterapeutmi bolo
rovnako ako aj v predchádzajúcom období stabilné. V realizačných tímoch RD
spolupracujú fyzioterapeuti s dlhoročnými skúsenosťami na úrovni klubovej, ako
i reprezentačnej. Všetci fyzioterapeuti majú oficiálne licencie vydané CEV, čo je
podmienkou ich prítomnosti pri tíme už od r. 2010. Táto podmienka platí i pre kluby,
súťažiace v európskych pohárových súťažiach. Certifikát je udeľovaný na základe
žiadosti národnej federácie, podloženej dokladmi o vzdelaní a praxi fyzioterapeuta. Za
SVF je držiteľmi takéhoto certifikátu pre obdobie 2011/2016 už 15 fyzioterapeutov. Od
roku 2011 platí táto podmienka i pre akcie organizované v pôsobnosti FIVB, kde je
však pre udelenie certifikátu požadované minimálne 3-ročné bakalárske štúdium
uchádzača o certifikát, čo vidím v budúcnosti ako problém nielen SVF, ale i prevažnej
väčšiny národných federácií asociovaných v FIVB.
Lekárske zabezpečenie RD bolo taktiež stabilné. Vďaka spolupráci
so skúsenými fyzioterapeutmi sa nám podarilo minimalizovať potrebu fyzickej
prítomnosti lekára pri RD iba na vrcholné podujatia typu Svetovej ligy, kvalifikačných
turnajov na ME, finálových turnajov ME atď. Samozrejme individuálne
prehodnocujeme potrebu zabezpečenia RD lekárom v prípadoch účasti na súťažiach
usporadúvaných v krajinách mimo Európskej únie, resp. mimo Európy a to na základe
známej kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v danej krajine, najmä čo sa týka
turnajov v Svetovej lige. Spolupráca funguje aj s lekármi mimo Bratislavy. Týmto vieme
rýchlejšie a efektívnejšie, priamo v danom mieste, riešiť i zdravotné problémy hráčov,
ktoré vzniknú v mestách, v ktorých sa naše RD stále častejšie pripravujú ako i súťažia.
Konkrétne nám už dlhšiu dobu družstvá zabezpečujú lekári v Nitre a v Poprade. Pokiaľ
sa tímy pripravujú v Púchove, zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná priamo z
Bratislavy.

MUDr. Ján BEREC, MPH
predseda ZK SVF
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Správa o činnosti úseku pre vzdelávanie trénerov
a metodiku volejbalu
za obdobie 2014-2015
Cieľom úseku je permanentne zvyšovať úroveň trénerskej profesie v podmienkach
volejbalu na Slovensku.
Hlavnými úlohami je zabezpečovať vzdelávanie trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa.
Predkladať požiadavky a udeľovať trénerské licencie všetkých stupňov. Zabezpečovať
obsahovú stránku a technickú realizáciu licenčných a iných odborných seminárov.
Úsek zodpovedá za tvorbu odborných materiálov pre potreby trénerov. V spolupráci
s úsekom mládeže SVF sa podieľa na monitoringu, diagnostickej činnosti
a vyhodnocovaní tréningového procesu v ÚTM. Poskytuje metodickú pomoc trénerom
v oddieloch a mládežníckych reprezentáciách. Úsek riadi koordinátor úseku, ktorého
poradným orgánom je Rada pre vzdelávanie trénerov a metodiku volejbalu (RVTM).
V rokoch 2014 a 2015 Rada pracovala v nasledovnom zložení:
Vladimír Přidal (predseda – koordinátor úseku)
Ľudmila Zapletalová - člen
Miroslav Palgut - člen
Eva Koseková - člen
Ľubomír Paška - člen
Ivan Hiadlovský - člen
Peter Tholt - člen
Za uplynulé dvojročné obdobie RVTM zorganizovala 9 odborných seminárov, dve
školenia trénerov 1. kvalifikačného stupňa, ktoré úspešne absolvovalo 33
frekventantov a jedno školenie trénerov 2.stupňa (16 absolventov). Nepodarilo sa
otvoriť školenie trénerov 3. kvalifikačného stupňa pre nedostatok záujemcov.
V publikačnej činnosti sa RVTM zamerala na pravidelné publikovanie originálnych
príspevkov na webovej stránke SVF. Za dvojročné obdobie uverejnila 24 odborných
príspevkov z problematiky mládežníckeho a vrcholového volejbalu. Koordinátor úseku
doc. Přidal absolvoval 26 hospitácii v ÚTM spojených s odbornými konzultáciami
s trénermi družstiev. V oblasti diagnostickej činnosti doc. Zapletalová v spolupráci
s koordinátorom mládeže Mihalcom vytvorili nové normy somatických parametrov
a pohybovej výkonnosti hráčov zaraďovaných do CTM.
Licenčné semináre
2.2. 2014 Humenné - Licenčný seminár pre získanie licencie A
Teoretické aspekty hodnotenia herného výkonu vo volejbale.
Lektor V. Přidal
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Analýza dát z programu Data Volley a ich praktické využitie v príprave na zápas
a v tréningovom procese. Lektor: M. Palgut
Analýza hry nahrávača – kľúčová oblasť prípravy trénera na zápas. Lektor: R. Nemec
Počet účastníkov: 25
13.6. 2014 Prešov - Licenčný seminár pre získanie licencie B a C
Rozcvičenie vo volejbale – súčasné tendencie. Lektor: R. Nemec.
Od techniky odbitia prstami po nahrávku (technika, nácvik). Lektor: V. Přidal.
Technika smeča a postupy pri nácviku. Lektor: R. Nemec
Niektoré aspekty výberu cvičení a ich organizácie v tréningu mládeže. Lektor: V.
Přidal.
Počet účastníkov: 63
8.9. 2014 Bratislava - Licenčný seminár pre získanie licencie A
Teoretické aspekty hodnotenia herného výkonu vo volejbale. Lektor V. Přidal
Analýza dát z programu Data Volley a ich praktické využitie v príprave na zápas
a v tréningovom procese. Lektor: M. Palgut
Analýza hry nahrávača – kľúčová oblasť prípravy trénera na zápas. Lektor: R. Nemec
Počet účastníkov: 64
15.9. 2014 Bratislava - Licenčný seminár pre získanie licencie B a C
Od techniky odbitia prstami po nahrávku (technika, nácvik). Lektor: V. Přidal.
Technika smeča a postupy pri nácviku. Lektor: R. Nemec
Niektoré aspekty výberu cvičení a ich organizácie v tréningu mládeže. Lektor: V.
Přidal.
Počet účastníkov: 94
4.7. 2015 Bratislava - Licenčný seminár pre získanie licencie A
Koncept a obsah prípravy vrcholového družstva v ročnom tréningovom cykle.
Lektor:M. Rojko
Regenerácia vo vrcholovom športe. Lektor: V. Bielik
Počet účastníkov: 41
9.9. 2015 Bratislava - Licenčný seminár pre získanie licencie A
Koncept a obsah prípravy vrcholového družstva v ročnom tréningovom cykle.
Lektor:M. Kardoš
Regenerácia vo vrcholovom športe. Lektor: V. Bielik
Počet účastníkov: 23

5. 7. 2015 Bratislava - Licenčný seminár pre získanie licencie B a C
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Ukážky moderného rozcvičenia vo volejbale. Lektor: M. Palgut
Blok – technika a základy taktiky, nácvik a zdokonaľovanie. Lektor: M. Palgut
Počet účastníkov: 61
22. 8. 2015 Štiavnické Bane - Licenčný seminár pre získanie licencie B a C
Nácvik odbíjania bagrom. Lektor: M. Maličký
Využitie prípravných hier v tréningu detí a žiakov. Lektor: V. Přidal
Počet účastníkov: 51
12. 9.2015 Prešov - Licenčný seminár pre získanie licencie B a C
Ukážky moderného rozcvičenia vo volejbale. Lektor: M. Palgut
Blok – technika a základy taktiky, nácvik a zdokonaľovanie. Lektor: M. Palgut
Počet účastníkov: 58
Školenia trénerov
školenie trénerov 1. stupňa 30.5 – 1.6. 2014 Nitra
18 absolventov; Lektori: Koseková, Palgut, Přidal
školenie trénerov 1. stupňa 25. – 27.9. 2015 Nitra
15 absolventov; Lektori: Koseková, Kardoš, Přidal
školenie trénerov 2. stupňa 28. – 30.8., 4. – 6.9., 19. – 20.9. 2015 Liptovský Hrádok
16 absolventov; Lektori: Přidal, Palgut, Chlebec, Porvazník
školenie trénerov 3. stupňa v Bratislave (FTVŠ UK) sa neuskutočnilo pre nízky
záujem trénerov
Externé bakalárske štúdium trénerstva so špecializáciou volejbal, FTVŠ UK
Bratislava, september 2013 – júl 2015
3 absolventi; Vedúci učiteľ špecializácie: doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.

Publikačná a edičná činnosť
2014
Odborné príspevky na webovej stránke SVF
1. Přidal: Aké sú možnosti trénera ovplyvňovať hráčov?
2. Matušov: Vzťah medzi výškou smečiarskeho dosahu, výskoku a zásahu lopty
pri smeči
3. Babjaková: Technika a postupy pri nácviku plachtiaceho podania z výskoku
s odrazom jednej nohy
4. Zapletalová: Minivolejbal – technika, taktika a základy nácviku
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5. Přidal: Výber a zameranie špecializovanej prípravy nahrávača I
6. Přidal: Výber a zameranie špecializovanej prípravy nahrávača II
7. Přidal: Progresívne metódy rozvoja vytrvalostných schopností
8. Zapletalová: Volejbalové pohybové hry
9. Přidal: Ako budovať tím
10. Hudec: Presne pred 120 rokmi sa uskutočnil prvý volejbalový zápas
11. Matušov: Aké faktory majú vplyv na rýchlosť letu lopty po smeči?
12. Přidal: Herný tréning – tréning kondície s loptou I
2015
1. Přidal: Herný tréning – tréning kondície s loptou II
2. Přidal: Vybrané parametre vonkajšieho zaťaženia hráčov v prípravných hrách
s rozličným počtom hráčov
3. Přidal: Metódy koncentrácie a distribúcie herných činností v čase
4. Přidal: Biomechanické základy herných činností jednotlivca
5. Mihalco – Zapletalová: Vývoj somatických ukazovateľov a výkonnosti v CTM
6. Mihalco – Zapletalová: Návrh noriem somatických parametrov a pohybovej
výkonnosti hráčov zaraďovaných do CTM
7. Nemec – Přidal: Príprava družstva na zápas v súčasnom vrcholovom volejbale
8. Nemec – Přidal – Palgut: Obsah plánu prípravy na zápas a skauting súpera
v jeho priebehu s využitím Data Volley a Data Video
9. Přidal – Pavlík: Sú rozdiely v kvalite útoku ak je nahrávač predným alebo
zadným hráčom?
10. Rojko: Koncept a obsah prípravy družstva v ročnom tréningovom cykle
11. Kardoš: Plánovanie ročného tréningového cyklu vo volejbale
12. Přidal – Bruch: Hodnotenie herného výkonu družstva Slovenska na ME 2015
mužov z pohľadu hernej štatistiky

Kontrolno-metodická činnosť v ÚTM
2014
10.1.
18.3.
19.3.
19.3.
25.3.
9.4.
15.4.
13.5.

CTM Slávia UK, žiačky, tréner Matušov
CTM Spišská N. Ves, kadetky, tréner Hauer
CTM Liptovský Hrádok, žiačky, trénerka Macháčová
CTM Liptovský Hrádok, kadetky, tréner Gerec
CTM Slávia UK Bratislava, kadetky, trénerka Hikl-Bartošová
CTM Bílikova/VKP kadeti, P. Bílik
CTM Nitra, kadeti, trénerka Andelová
CTM Svidník, kadeti, tréner Franko
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14.5. CTM Humenné, kadeti, tréner Feduš
8.12. CTM Bílikova, žiačky, tréner Hric
2015
27.1. CTM Slávia UK Bratislava, kadetky, trénerka Hikl-Bartošová
4.3. CTM Bílikova, kadetky, trénerka Babjaková
16.2. COP Nitra, juniorky, tréner Vlk, Maličký
11.3. CTM Spišská N. Ves, kadetky, tréner Hauer
12.3. CTM Liptovský Hrádok, kadetky, trénerka Čobejová, Vyšný
12.3. CTM Liptovský Hrádok, kadetky, tréner Gerec, Macháčová
23.3. CTM Svidník, kadeti, tréner Vitko
24.3. CTM Humenné, kadeti, tréner Selecký
14.4. CTM Nitra, kadeti, tréner Valent
18.11. RD kadetky, Nitra, tréner Matušov
18.11. COP Nitra, juniorky, Štrajánek
24.11. CTM Stará Ľubovňa, žiaci, tréner Senko
24.11. CTM Stará Ľubovňa, kadeti, tréner Kseňák
25.11. CTM Svidník, kadeti, tréner Paňko

doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.
Koordinátor úseku VTaM
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Správa z úseku beachvolejbalu
za obdobie 2014 – 2015
V beachvolejbale sme za posledné dva roky zaznamenali najúspešnejšie
obdobie vďaka výsledkom dvojice Dubovcová – Nestarcová. Našej najlepšej dvojici sa
podarilo etablovať medzi svetovú špičku a tak získať reálnu šancu kvalifikovať sa na
Olympijské hry. Aj napriek ich vynikajúcim výsledkom a následnou medializáciou je
však fungovanie tohto športu na Slovensku ovplyvnené zhoršenou ekonomickou
situáciou a nastaveným systémom financovania zo štátnych zdrojov. Takže aj keď sme
v roku 2013 končili sezónu po usporiadaní dvoch turnajoch série „Elite“ na námestiach
s pocitom pozitívnej zmeny a smerovania, nepodarilo sa nám tento trend udržať
a domácu súťaž sme organizovali v už existujúcich beachvolejbalových centrách
a areáloch.
ROK 2014
Séria Majstrovstiev Slovenska v tomto roku pozostávala z turnajov kategórie
„A“, „B“ a „C“, takže kalendár bol dosť nahustený a od polovice mája do konca
augusta nebol jediný víkend bez beachvolejbalu. „A“ turnaje odštartovali už tradične
na východe Slovenska v Strážskom, potom sa presunuli na západ do Skalice, ktorá
organizovala prvý krát turnaj najvyššej kategórie, odtiaľ k ďalšiemu nováčikovi do
Senca. Potom sa tour presunula na stred Slovenska do Žiliny, aby sa následne
rozdelila, keď muži hrali na Zemplínskej Šírave a ženy v Rimavskej Sobote. Finálový
turnaj to ukončil v Košickom Beach clube. Majsterkami medzi ženami sa podľa
predpokladov stali Natália Dubovcová – Dominika Nestarcová a u mužov Igor Horváth
– Matej Hukel. Pozitívom je, že séria priniesla dvoch nových promotérov (Skalicu
a Senec), ktorí zorganizovali kvalitné turnaje a prejavili záujem o spoluprácu aj na
ďalšie roky. Domáca turnajová sezóna vyvrcholila organizáciou medzinárodného
turnaja žien v Aquacity Poprad, ktorá bola zahomologizovaná ako CEV Exhibícia.
Okrem našich „jednotiek“ Dubovcovej s Nestarcovou, sa na ňom zúčastnila naša
druhá dvojica Behúnová - Kršková, potom európske dvojice, ktoré štartujú na
turnajoch svetovej a európskej série: Agličanky, Poľky a dva rakúske tímy. Turnaj, ktorý
mal aj charitatívny rozmer, nakoniec vyhrali Natália s Dominikou.
Mládežnícke Majstrovstvá Slovenska zostali v nezmenenej podobe, nakoľko je
to jedinečný projekt, ktorý dáva možnosť veľkému množstvu hráčov spoznať tento
šport a hrať o medaile. Práve vďaka tejto súťaži máme šancu vyberať talenty do
reprezentácie. Systém súťaže pozostáva najskôr z dvoch kvalifikačných turnajov
v jednotlivých oblastiach pre kategórie dievčat a chlapcov do 18 a do 20 rokov, ktoré
organizujeme za spolupráce jednotlivých promotérov. Zo štyroch oblastí, Bratislava,
západ, stred a východ, postupujú na finálový turnaj najlepšie dvojice, ktoré potom
bojujú o titul Majstra Slovenska. Finále sme organizovali premiérovo v areály
rekreačných športov v Skalici, kde sa v priebehu troch dní skonfrontovalo 12
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najlepších dvojíc kadetiek, kadetov, junioriek a juniorov. Víťazmi v kategórii do 18
rokov sa stali Andrea Sandanusová s Terezou Baumannovou a Viliam Čizmazia
s Tomášom Patúcom. V staršej kategórii triumfovali Andrea Sandanusová tento raz
s Lesiou Slezákovou a Jakub Ihnát s Marekom Mečiarom.
Z pohľadu reprezentácie nastal výrazný progres predovšetkým vďaka výkonom
Natálie Dubovcovej a Dominiky Nestarcovej, ktoré práve v tomto roku zaznamenali
historicky najlepšie umiestnenia v ére slovenského beachvolejbalu. Na turnajoch
Grand Slam svetovej série skončili dokonca dvakrát na 3. mieste (v Stavangeri a Long
Beach) a na Majstrovstvách Európy obsadili 9. miesto. Ďalšie naše dvojice Turnerová
– Tomášeková, Horváth – Hukel, Kollár – Čizmazia sa zúčastnili na turnajoch MEVZA
a snažili sa kvalifikovať na turnaje CEV a FIVB. Musíme však skonštatovať, že medzi
výkonnosťou Dubovcovej – Nestarcovej a ostatnými našimi najlepšími dvojicami je
priepastný rozdiel.
Po úspešnom spustení projektu Continental Cup spred štyroch rokov, ktorý je
tiež jednou z možností ako sa kvalifikovať na OH, je to vlastne kontinentálna
kvalifikácia na olympiádu, bol odštartovaný aj v roku 2014. V 1. kole sme boli
vylosovaní do skupiny v Anglickom Bournemouthe, kde naše ženy v zložení Turnerová
– Tomášeková a Kršková – Herelová skončili na 2. mieste a tým pádom postúpili
priamo do 3. kola (v roku 2015). Mužské tímy, ktoré boli v zložení našich
mládežníckych reprezentantov Ihnát – Mečiar, Vašek – Lukáč, skončili na 4. mieste
a preto museli o postup bojovať v 2. kole, ktoré sa uskutočnilo v škótskom
Edinburghu. Tu nás reprezentovali už skúsenejšie dvojice: Kollár – Majzel a Špaček –
Kociňák, ktorí nakoniec obsadili 2. miesto, a tak postúpili do 3. kola.
Mládežnícki reprezentanti začali svoju prípravu pod vedením reprezentačného
trénera Romana Špačka, najskôr od začiatku roka v Bratislave a potom v areály
rekreačných športov v Skalici. Dvojica Jakub Ihnát – Marek Mečiar neuspeli na
finálovom Youth Continental Cupe, ktorý bol finálnou kvalifikáciou na mládežnícke
Olympijské hry v Číne. Na Majstrovstvách Európy do 20 rokov štartovali Ihnát – Lukáč,
ktorí obsadili 17. miesto a Sandanusová so Štepanovskou, ktoré skončili na 25.
mieste. Na Majstrovstvá sveta do 23 rokov sa podarilo kvalifikovať naším chlapcom na
základe umiestnenia z Majstrovstiev Európy do 22 rokov v roku 2013. V Poľsku nás
reprezentovali Tomáš Halanda a Oliver Čizmazia, ktorí skončili na 17. mieste.
ROK 2015
Podobne ako v predchádzajúcom roku, tak aj v tomto sa séria Majstrovstiev
Slovenska odohrávala v kategóriách „A“, „B“ a „C“. K už overeným promotérom
(Strážske, Žilina, Skalica, Rimavská Sobota, Zemplínska Šírava) sa pridal Aquacity
Poprad. Finálový turnaj premiérovo vyvrcholil na Slnečných jazerách v Senci.
Majsterkami Slovenska sa už po šiesty raz stali Natália Dubovcová a Dominika
Nestarcová. Medzi mužmi sa o prekvapenie postarala dvojica Michal Kollár – Jakub
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Ihnát, keď vo finálovom zápase zvíťazili nad najlepším mužským beachvolejbalovým
tímom za rok 2014, Igor Horváth – Matej Hukel.
Mládežnícke Majstrovstvá Slovenska do 18 a do 20 rokov sa odohrali rovnakým
spôsobom ako za posledné roky, pričom aj finálový turnaj sa znovu odohral v areály
rekreačných športov v Skalici. Víťazkami v kategórii kadetiek sa stali Silvia Murínová –
Katarína Kapráľová, v kategórii kadetov triumfovali Patrik Pokopec – Šimon Ševcech.
Medzi juniorkami obhájili vlaňajšie prvenstvo Andrea Sandanusová – Lesia Slezáková
a spomedzi juniorov boli najlepší Patrik Pokopec – Matúš Konc.
Na medzinárodnej scéne sa od začiatku roka začal boj o olympijský ranking, do
ktorého sa celkom úspešne zapojila aj naša najlepšia dvojica, Natália Dubovcová –
Dominika Nestarcová. Na turnajoch svetovej série sa im podarilo udržať úroveň tímov
hlavnej súťaže, pričom dosiahli aj pekné výsledky ako 5. a 9. miesta (Moskva, Praha,
Stavanger). Ich top výsledkom tejto sezóny bolo 4. miesto na Majstrovstvách Európy
v Klagenfurte. Na Majstrovstvách sveta v Holandsku obsadili 17. miesto, pričom okrem
nich tam štartovala aj ďalšia ženská dvojica v zložení Tina Turnerová – Gabriela
Tomášeková, ktorá sa umiestnila na 37. mieste. Možnosť štartu pre náš druhý tím,
vybojovali práve naše „jednotky“ na minuloročnom turnaji CEV v Bienne, nakoľko ony
mali účasť na Majstrovstvá sveta zabezpečenú vďaka postaveniu vo svetovom
rankingu. Čo sa týka účinkovania našich ďalších dvojíc na medzinárodných turnajoch,
tak za zmienku určite stojí, že mužskej dvojici Horváth – Hukel a ženskej dvojici
Šipošová – Behúnová sa podaril postup z kvalifikácie do hlavnej súťaže svetovej série.
Obidve seniorské kategórie postúpili do 3. kola Continental Cupu. Ženy mali turnaj
v Litve, kde v zložení Dubovcová – Nestarcová a Šipošová – Behúnová obsadili 3.
miesto a tak museli o postup bojovať ešte v 4. kole, ktoré bolo v Izreali a z ktorého na
základe 2. miesta postúpili na záverečný Final Continental Cup (v roku 2016). Mužské
dvojice v zložení Horváth – Hukel a Kollár – Čizmazia obsadili rovnako ako ženy v 3.
kole vo Francúzsku 3. miesto a tak postúpili do 4. kola v Rusku. Žiaľ tam naše mužské
tímy Horváth – Hukel a Kollár – Ihnát obsadili nepostupovú tretiu priečku.
V rámci mládežníckej reprezentácie naši hráči štartovali na Majstrovstvách
Európy do 18 a do 20 rokov. Všetky mládežnícke tímy sa pripravovali v areály
rekreačných športov v Skalici pod vedením reprezentačného trénera Romana Špačka.
Súčasťou prípravy bola aj účasť na mládežníckych MEVZA turnajoch, na ktorých
kadeti Pokopec – Čizmazia získali striebro a juniorky Sandanusová – Slezáková
bronz. V Lotyšsku na Majstrovstvách Európy do 18 rokov skončili Patrik Pokopec
s Viliamom Čizmaziom na výbornom 9. mieste a dievčatá v zložení Alena Ružbaská
a Emma Erteltová na 25. mieste. Andrea Sandanusová s Lesiou Slezákovou nás
reprezentovali na Majstrovstvách Európy do 20 rokov, ktoré sa konali na Cypre,
a obsadili 17. miesto. Zastúpenie sme mali aj v najmladšej a najnovšej kategórii – do
16 rokov, v podaní Denisy Martákovej a Elly Erteltovej, ktoré na turnaji MEVZA U 16
skončili na 4. mieste.
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Na záver môžeme skonštatovať, že máme za sebou dve najúspešnejšie sezóny
z pohľadu seniorskej reprezentácii, predovšetkým vďaka vynikajúcim výsledkom
dvojice Dubovcová – Nestarcová, ktoré sa začlenili medzi hráčky svetovej špičky
a majú reálnu šancu byť historicky prvým slovenským beachvolejbalovým tímom na
Olympijských hrách. Či sa už kvalifikujú na základe postavenia vo svetovom rankingu
alebo môžu postúpiť cez Continental Cup ako víťaz Finále Európskeho Continental
Cupu alebo finalista Svetového Continental Cupu. Pozitívom je, že prvé medzinárodné
úspechy dosiahli aj ďalšie naše už spomínané tímy. Prísľubom do budúcnosti je určite
mladý Jakub Ihnát, ktorý už v roku 2015 štartoval medzi seniormi a spolu s Matejom
Hukelom majú v pláne sa zúčastňovať na európskych a svetových turnajoch.
Perspektívni do budúcnosti sú aj viacerí mládežnícki reprezentanti, ktorí spĺňajú
parametre vrcholovej úrovne. Plusom posledných dvoch sezón je vstup nových
a kvalitných promotérov do série Majstrovstiev Slovenska, zapájanie sa stále väčšieho
počtu volejbalových klubov, hráčov a trénerov do mládežníckych turnajov,
predovšetkým v dievčenskej zložke. Dôležité je však vybudovať pre tento populárny
šport infraštruktúru z pohľadu beachvolejbalových centier, hál a klubov, aby sa mohli
hráči pripravovať celoročne, tak ako to funguje vo viacerých krajinách. Zároveň je
nevyhnutné pokúsiť sa o zmenu systému prerozdeľovania finančných prostriedkov zo
štátnych zdrojov, tak aby bol aj beachvolejbal zapojený do financovania.

Michaela Cibulová
Kordináror pre beachvolejbal
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Správa o činnosti AVR
za obdobie 2014-2015
Asociáciu volejbalových rozhodcov viedlo prezídium, zvolené na poslednom Volebnom
Valnom zhromaždení Martine pracovalo celé štvorročné obdobie v nezmenenom
zložení:
Igor Porvazník
Juraj Mokrý

- prezident, poverený úsekom delegácií,
- viceprezident, poverený vedením úsekov pravidiel a metodiky a
medzinárodným úsekom,
Tatiana Vestenická - poverená vedením úseku ekonomiky,
Fedor Tiršel
- poverený vedením úseku evidencie a zároveň správca nášho
webu,
Igor Schimpl
- zástupca Bratislavskej oblasti, poverený vedením úseku
legislatívy a zastupovaním AVR v SK SVF,
Fedor Hnát
- zástupca Stredoslovenskej oblasti, poverený vedením
organizačného úseku a úseku organizácie školení a seminárov,
Dušan Hodoň
- poverený úsekom hodnotenia.
Východoslovenskú oblasť po celý čas viedol Peter Höger, západoslovenskú Milan
Pivarček.
Situácia v AVR – počty členov
Momentálne má AVR 136 aktívnych členov, z toho 112 mužov a 24 žien:
• licencia AM 11 rozhodcov (9 mužov, 2 ženy)
• licencia A 22 rozhodcov (20 mužov, 2 ženy)
• licencia B 43 rozhodcov (36 mužov, 7 žien)
• licencia C 40 rozhodcov (28 mužov, 12 žien)
• licencia D 20 rozhodcov (19 mužov, 1 žena)
Zbor hodnotiacich tvorí 19 rozhodcov z radov AM rozhodcov a skúsených starších
kolegov. Plážový volejbal rozhoduje, resp. má platnú licenciu 13 rozhodcov.
V termíne 25. až 27.9.2015 prebehlo školenia rozhodcov I. triedy v Martine.
Školenia sa zúčastnilo celkovo 11 kandidátov. Taktiež prebehol predsezónny kurz
zapisovateľov, bolo vyškolených 34 nových zapisovateľov. Celkovo tak evidujeme
154 aktívnych zapisovateľov v súťažiach SVF.
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Počty rozhodcov v jednotlivých krajoch:
Všetci

Bez licencie D

BAO

28

24

SSO

47

42

VSO

41

32

ZSO

20

18

Vývoj počtu členov našej asociácie stále nie je priaznivý. Hľadať nových rozhodcov
stále nie je jednoduché, o túto ťažkú robotu nie ja veľký záujem. Skúšali sme
oslovovať bývalých volejbalistov, ako zo seniorských kategórií, tak i juniorských.
Nemôžeme nikomu sľubovať vysoké ohodnotenie ani žiadne iné výhody a tak sa
musíme spoľahnúť, že sa sem tam niekde nájde nejaký nadšenec, ktorý sa rozhodne
to skúsiť. Náš návrh zaviesť povinnosť každého klubu dať vyškoliť aspoň jedného
rozhodcu stále neprešla. Myslím, že skôr či neskôr k tomuto kroku bude musieť SVF
pristúpiť lebo do niektorých odľahlých miest, kam nechodí žiaden poriadny spoj ani
nebude koho poslať. Problémy z nedostatočného počtu vyplývajúce sú stále tie isté.
Nedostatok rozhodcov so sebou prináša problém pri obsadzovaní všetkých súťaží.
Samozrejme znížená konkurencia spôsobuje s tým spojenú klesajúcu kvalitu našich
výkonov následné sťažnosti družstiev na našu činnosť. Samozrejme jedným dychom
treba dodať, že kvantita neznamená automaticky kvalitu.
Ani v tomto roku sme sa nevyhli chybám, ktoré sú často spôsobené nie neznalosťou
pravidiel, ale našou benevolenciou či nedôslednosťou, hlavne čo sa týka nešportových
prejavov na ihrisku. Nielen diváci, ale aj hráči, či tréneri čoraz to viacej prinášajú na
ihriská prejavy, ktoré sú na úrovni štvrtej cenovej skupiny. Je dôležité, aby sme na tieto
prejavy nereagovali rovnakým spôsobom. Aj keď viem, že nie je jednoduché pokojne
počúvať vulgárne nadávky, treba sústrediť svoje sily na vyriešenie situácie
diplomatickou cestou a informovaním súťažnej zložky. Okrem iného sme často
upozorňovaní na nejednotnosť v posudzovaní čistoty odbitia.
Úsek hodnotenia rozhodcov v AVR pracuje do dnešného dňa za pomoci všetkých
členov zboru hodnotiacich, ktorí sa snažia vo svojom voľnom čase ísť hodnotiť kolegov
bez nároku na odmenu, len za cestovné a diéty. Cieľom je získanie čo
najobjektívnejšieho hodnotenia, ktoré by prispelo nielen k získaniu výsledného poradia
a umožnilo legislatívne ošetrený zostup a postup rozhodcov, ale najmä aby pomohlo
zvýšiť úroveň rozhodovania.
Žiaľ, nie vo všetkých regiónoch je možné hodnotiť všetkých rozhodcov hodnotiteľmi,
nakoľko rozloženie členov zboru hodnotiacich v rámci Slovenska je nerovnomerné a
doteraz sa nepodarilo získať prostriedky na plné hradenie nákladov hodnotiacim.
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Rozhodcovia sú hodnotení aj trénermi, kde nie je vždy zarčená objektivita, ale máme
vďaka nemu aspoň aký taký prehľad o akceptácii jednotlivých rozhodcov. Určite by
sme privítali, keby nám napísali po každom zápase všetci tréneri svoje hodnotenie,
ktoré bude zakomponované aj do celkového hodnotenia.
Medzinárodný úsek
Činnosť medzinárodného úseku spočíva v registrácii medzinárodných rozhodcov,
prenose informácií z FIVB a CEV na Slovensko a tiež evidencii zahraničných delegácií
rozhodcov.
Medzinárodní rozhodcovia si i naďalej udržiavajú vysoký štandard v počte, ale aj
atraktivite nominácií nielen v európskych pohárových súťažiach.
V súťažnom ročníku 2015/2016 (ktorý ešte prebieha) pôsobili na Slovensku ako aj na
medzinárodnej scéne 9 medzinárodní rozhodcovia a 2 kandidáti.
V Európskej lige majstrov sú aktívni až 4 rozhodcovia: D. Hodoň, I. Porvazník, I.
Schimpl a J. Mokrý. Celkove rozhodovali slovenskí medzinárodní rozhodcovia v
klubových súťažiach CEV 29 stretnutí, pričom ich vyvrcholenie sa ešte len očakáva.
K najnovším patrí delegácia D. Viktoríni-Lisej na semifinále pohára CEV mužov.
V súťažiach národných reprezentácií boli vrcholom sezóny v rámci CEV delegácie
Dušana Hodoňa na ME mužov v Bulharsku. V súťažiach Európskej ligy sa vlani
predstavili Pavel Vaško, Peter Höger a Dušan Hodoň. V semifinále EL žien sa
v septembri predstavil aj Igor Porvazník. V januári nás na Európskej olympijskej
kvalifikácii v Berlíne reprezentoval J. Mokrý. Najbližšie sa na prelome marca a apríla
na kvalifikačných turnajoch juniorov a junioriek predstaví Danica Viktoríni-Lisá (SRB)
a Boris Kováč (ITA).
Zastúpenie v jednej z najprestížnejších súťaží sveta – Svetovej lige – sme mali aj vlani
opäť dvomi rozhodcami zo Slovenska – D. Hodoň a J. Mokrý – ktorí vycestovali do
NED, POL a RUS. Okrem toho J. Mokrý rozhodoval aj na finálovom turnaji Svetovej
ligy v Brazílii.
K ďalším nomináciám z FIVB patrí účasť J. Mokrého na Svetovom pohári mužov
v Japonsku, MS klubov mužov v Brazílii a na Africkom pohári národov v Egypte.
V tomto roku sa po takmer troch desaťročiach (naposledy 1988 V. Kovalík) opäť
predstaví slovenský rozhodca na OH – delegáciu do Ria dostal J. Mokrý a v tej
súvislosti bol nominovaný aj na svetovú kvalifikáciu do Japonska, ktorá bude slúžiť aj
ako predolympijský seminár. Nominácie na stretnutia stredoeurópskej ligy MEVZA mali
aj takmer všetci AM rozhodcovia a ich finálová časť nás ešte len čaká.
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Čerešničkou na torte je nominácia Juraja Mokrého na turnaj Olympijský hier v Rio de
Janeiro. Od roku 1988, kedy nás v Soule zastupoval Vladimír Kovalík je to prvá
nominácia slovenského rozhodcu na najprestížnejšie volejbalové podujatie.
Je potešiteľné, že obaja naši zástupcovia AVR a SVF v zbore rozhodcovských
delegátov dostali aj tento rok delegáciu na kvalifikačné turnaje ME – Peter Bajči aj
Štefan Hank.
Nemožno opomenúť ani nášho jediného medzinárodného rozhodcu plážového
volejbalu, Michala Pavúka, ktorý sa okrem úspešného reprezentovania v zahraničí
venuje aj výchove nových rozhodcov tohto letného športu.
Na ostanom VZ AVR bolo zvolené nové vedenie asociácie a tak ju v ďalších 4 rokoch
povedia ako prezident Štefan Hank, ktorému bude viceprezidenta robiť Peter Bajči.
Okrem nich bude v prezídiu pracovať nasledovná pätica rozhodcov : Juraj Mokrý,
Fedor Hnát, Fedor Tiršel, Lukáš Kralovič a Igor Porvazník.

Igor Porvazník
Prezident AVR
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Správa o činnosti ObV SVF Bratislava
Za obdobie 2014-2015
Táto konferencia je zvolaná v zmysle Stanov SVF, článok 12.V zmysle Stanov za
činnosť Oblastného výboru SVF zodpovedá predseda ObV SVF. Túto funkciu
vykonáva predseda ObV SVF Katarína Nemcová spolu s Darinou Gajerovou
zodpovednú za súťaže mládeže a Igorom Schimplom ako zástupcom za AVR.
Predseda
Vedúca súťaže dospelých
Vedúca súťaže mládeže
Prezident AVR ObV SVF
Zástupca RM v ObV SVF BA

Katarína Nemcová
Darina Gajerová
Igor Schimpl
Stanislav Demetrovič

Funkciu ekonóma ObV SVF BA vykonávala od septembra 2014 Miriam Husarčíková.
Činnosť ObV SVF : vzhľadom na skromné ekonomické možnosti pracovali sme
v stiesnených podmienkach. Súťaže trvajú prakticky 10 mesiacov, pričom internetové
pripojenie riešime využívaním podnikových možností v práci a využívaním
súkromných internetových sietí. Schôdzkovú činnosť sme vykonávali len podľa
dostupnosti priestorov, prenájom priestorov by zvyšoval náklady na súťaže.
K práci ObV SVF za hodnotené obdobie uvádzame:
A/ Mládežnícke súťaže a podujatia
1.Prehľad a umiestnenie účastníkov majstrovských volejbalových súťaží
mládeže Bratislavského kraja v súťažných ročníkoch

ŽENSKÁ ZLOŽKA
2013/2014
2.liga jun. (spojená s kadet.)
1.ŠŠK VIVUS
2.VK Tajovského Senec
M SR OB kadetky
1. Dráčik
2. VK DPS Bilíkova „A“
3. VK DPS Turnianska
4. VK DPS Bilíkova „B“
5. ŠVK Pezinok
6. IMA
M SR OB Staršie žiačky
1. Dráčik „A“
2. VK DPS Bilíkova „A“
3. VK DPS Turnianska
4. Dráčik „C“
5. Studienka
6. Dráčik „B“
7. Senec
8. ŠVK Pezinok
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9. ŠŠK Bilíkova „A“
10. Malacky
11. ŠŠK Bilíkova „B“
12. IMA
13. Dráčik „D“
M SR OB Mladšie žiačky
1. ŠŠK Bilíkova „A“
2. IMA
3. ŠVK Pezinok „A“
4. Dráčik „A“
5. Dráčik „B“
6. Senec
7. Studienka
8. ŠVK Pezinok „B“
9. VK DPS Bratislava
10. ŠŠK Bilíkova „B“
11. Dráčik „D“
12. VTC Pezinok
13. Dráčik „E“
14. Dráčik „C“
15. ŠŠK Bilíkova „C“

postup na M SR
postup na M SR

2014/2015
2.liga juniorky
1.ŠŠK Bilíkova
2.VK TAMI
3.Malacky
M SR OB kadetky
1. ŠŠK Bilíkova „A“
2. Dráčik „A“
3. ŠŠK VIVUS
4. Dráčik „B“
5. ŠVK Pezinok
6. IMA
7. ŠŠK Bilíkova „B“
8. Senec
9. Dráčik „C“
10. BVK „A“
12. BVK „B“
M SR OB Staršie žiačky
1. Dráčik „A“
2. ŠŠK Bilíkova „A“
3. IMA
4. Dráčik „C“
5. ŠVK Pezinok
6. Senec
7. Studienka
8. BVK
9. ŠŠK Bilíkova „B“
10. Dráčik „B“
11. Malacky
12. Dráčik „D“
M SR OB mladšie žiačky
1. BVK „A“
2. Dráčik „A“
3. ŠVK Pezinok „A“
4. Studienka
5. ŠŠK Bilíkova „A“
6. Dráčik „B“
7. Malacky
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8. ŠVK Pezinok „B“
9. Dráčik „C“
10. ŠŠK Bilíkova „B“
11. BVK „B“
12. Senec

MUŽSKÁ ZLOŽKA
M SR OB kadeti 2013/2014 - OB+ZA riadená západom
M SR OB kadeti 2014/2015 - OB+ZA riadená Ba
VKP Žilina
postup na M SR
Nové Mesto
postup na M SR
VK Nitra
VKP Bilíkova
M SR OB a ZA Starší žiaci 2013/2014 - OB+ZA riadená západom
1. VK Nové Mesto
postup na M SR
2. ŠVK Bilíkova
postup na M SR
3. VK Nitra
4. VK Komárna
5. COP Trenčín
M SR OB a ZA Starší žiaci 2014/2015 - OB+ZA riadená západom
VK Nové Mesto
ŠVK Bilíkova
VK Nitra
VK Komárna
VKP Bratislava
odstúpila na začiatku súťaže, chce hrať len oblasť Bratislava
M SR OB Mladší žiaci 2013/2014
M SR OB mladší žiaci 2014/2015
Bilíkova „A“
postup na M SR
Bilíkpvá „B“
Senec „A“
Senec „B“

Neprítomnosť rozhodcov na majstrovských stretnutiach mládeže:
Absencie rozhodcov na stretnutiach (počty stretnutí bez rozhodcu)

2LŽ

2LM

JKY+KDY

ŽCI

ŽKY

2013/2014

0

-

1

-

4

2014/2015

2

-

3

-

6

AVR BA v sezóne 2014/2015 evidovala 28 členov, čo je rovnaký počet ako v
predchádzajúcej sezóne.
Stále evidujeme nízky počet rozhodcov licencie C a aj z tohto dôvodu rozhodujú
oblastné zápasy aj rozhodcovia s vyššími licenciami a rozhodcovia z oblasti západ (5
rozhodcov).
V sezóne sme zo strany ObV SVF neregistrovali žiadne kritické situácie a sťažnosti na
stranu rozhodcov, či už v súťažiach dospelých alebo v súťažiach mládeže.
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V mužskej súťaži BVL, ktorá riadi súťaž mimo SVF, je fungovanie a spolupráca už
dlhodobo na nadštandardnej úrovni. Súťaž zabezpečuje rozhodcom pískanie veľmi
kvalitných zápasov, neraz s účasťou aktívnych aj bývalých extraligových hráčov.
V priebehu sezóny došlo k personálnym zmenám v oblasti riadenia AVR v oblasti.
Nastala výmena na poste delegovania rozhodcov na zápasy, a bol doplnený tím
zodpovedný za fungovanie oblasti ako takej. Aktuálne sa zameriavame na získanie
nových členov, hodnotenie výkonov rozhodcov aj z najnižších licencií a rozšírenie
systému delegácií cez stránku AVR až na oblastnú úroveň.
B/ Súťaže dospelých
V ročníku 2013/2014 sme mali seniorských družstvách prihlásených 18 družstiev,
z toho 11 ženských a 7 mužských. Oproti predchádzajúcemu roku poklesol počet
družstiev v mužskej zložke ako následok vzniknutej BVL súťaže v rámci Bratislavy.

2013/2014
Ženy
Muži

11. družstiev
7.družstiev

2014/2015
Ženy

9. družstiev

V sezóne 2014/2015 nastal prudký pokles v mužskej súťaži, kedy sa 2. Liga mužov ani
neotvorila. Výsledky týchto súťaží boli uverejňované v úradných správach a na
internetovej stránke SVF.
Problémy v súťažiach už v podstatne menšej miere boli v nedodržiavaní termínov
začiatkov zápasov, v odosielaní zápisov zo stretnutí a v niektorých prípadoch
pretrvávajúco aj s regulárnymi telocvičňami, čo súviselo s otázkou množstva financií
v kluboch a vo výške nájomného za priestory. Riešenie sme hľadali aj vo forme
vyžrebovania súťaží tak, aby mohli byť v maximálnej miere vytvorené v telocvičniach
dvojičky, ktoré by mohli za polovičné náklady odohrať súťaž.
Všetky súťaže sa odohrali len v telocvičniach. Mládežnícke súťaže riadila p. Gajerová,
so zabezpečovaním súťaží boli v niektorých kategóriách problémy. Bolo treba zlučovať
dve vekové kategórie do jednej súťaže(kadetky a juniorky) 2013/2014, pričom
výsledky sa potom počítali oddelene. Mnohé družstvá dávali preto možnosť hrať
svojim družstvám aj v najnižších súťažiach dospelých, čo jednoznačne bolo pre nich
prínosom.
V priebehu súťaží sme nemali problémy s ich riadením, prebehli v rámci predpisov.
Z najčastejšie sa vyskytujúcich problémov boli
- súťaž kadetov sa hrala na 3 sety čo nedovoľuje súť.poriadok SVF
- družstvá používali staré zápisy na ktoré boli upozorňované
- neodovzdané zápisy Senec začo bola udelená pokuta
- skontumované zápasy Malaciek
Delegácie na majstrovských stretnutiach dospelých:
Delegáciami rozhodcov pre stretnutia II.ligy bol poverený M.Sarka. a pre sezónu
2014/2015 I. Schimpl.
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Z ďalších činností:
Mládežnícke družstvá dievčat sa zúčastnili stretnutí na turnaji usporiadaných
Magistrátmi štyroch miest.
V tomto roku v júni 2015 sa turnaj uskutočnil na pôde nášho hlavného mesta .
Za volejbalovú zložku zodpovedal náš oblastný volejbalový výbor. Turnaj sme
zorganizovali v hale Mladosť. Na turnaji sa zúčastnili hráčky narodené v roku 2000
a mladšie.
Trénermi výberu Bratislavy bola Katarína Gajerová a Nina Babjaková.
Naše družstvo skončilo na 3. mieste.
Územné rozdelenie:
Súťaží sa zúčastňovali v prevažnej miere družstvá priamo z Bratislavy.
Družstvá z okolia Bratislavy ( Studienka, Senec, Malacky, Modra,) sú zaradené bez
problémov do našich súťaží pri zachovaní cyklu hracích dní v priebehu týždňa.
Úlohy do budúcnosti:
zvýšiť počty registrovaných hráčov a oddielov v SVF. Vytvoriť podmienky pre družstvá
tak, aby boli čo najnižšie náklady na súťaže a aby aj štruktúra súťaží zodpovedala
materiálnym možnostiam klubov.
Hospodárska oblasť (Husarčíková)
Rozpočet na rok 2013 a 2014 je uvedený v prílohe tejto správy.
Mali sme vytvorený vlastný účet, zaisťovali sme celé administratívne zabezpečenie
a vedenie ekonomiky, archivovanie dokumentov.
Ďakujeme družstvám patriacim do regiónu Bratislavy za úspechy v súťažiach
riadených SVF, kde dosiahli za hodnotené obdobie veľmi dobré výsledky a aj značný
podiel na reprezentácii
u dospelých aj mládeže.
Ďakujeme tiež družstvám v Bratislave za úspešný priebeh súťaží, členom
predsedníctva ObV SVF za vynaloženú námahu a trpezlivosť pri zabezpečovaní
súťaží a chodu ObV SVF, želám Vám všetkým veľa úspechov pri neľahkej práci, ktorá
nás spoločne čaká v ďalšom období hlavne pri črtajúcej sa opätovne finančne ešte
náročnejšej situácii.
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Súhrn čerpania finančných prostriedkov za rok 2013
Počiatočný stav
Pokladnica
195,74 €
Bankový účet
2 355,69 €
SPOLU
2 551,43 €
PRÍJEM
Vklady
3 179,50 €
Dotácia z oblasť BA
250,00 €
Úroky v banke
0,12 €
Priebežné položky
- 60,00 €
SPOLU
3 489,62 €
VÝDAJ
SPOLU
3 842,60 €
Zostatok
Pokladnica
195,74 €
Bankový účet
2 002,71 €
Súhrn čerpania finančných prostriedkov za rok 2014
Počiatočný stav
Pokladnica
195,74 €
Bankový účet
2 002,71 €
SPOLU
2 198,45 €
PRÍJEM
Vklady
3 082,00 €
Dotácia z oblasť BA
250,00 €
Úroky v banke
0,13 €
Priebežné položky
- 0,00 €
SPOLU
3 332,13 €
VÝDAJ
SPOLU
4 044,57 €
Zostatok
Pokladnica
195,74 €
Bankový účet
1 290,27 €

Katarína Nemcová
podpredseda ObV SVF Bratislava
Ladislav Popeláš
podpredseda ObV SVF Bratislava
Igor Schimpl
člen za AVR
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Správa o činnosti ObV SVF Západ
za obdobie 2014-2015
Oblasť ZÁPAD riadi oblastné súťaže Trenčianskeho, Trnavského a Nitrianskeho
kraja. V súťažiach početne prevažujú dievčenské družstvá:
Prehľad družstiev v súťažiach Oblasti Západ:
sezóna

2.liga muži

2.liga juniori

kadeti

starší žiaci

žiaci MIDI

2012/2013

0

1

8

4

6

2013/2014

0

0

6*

5

10

2014/2015

0

0

4

4

8

2015/2016

0

0

5

5

6

* 6 družstiev v spoločnej súťaži juniorov a kadetov pod
SK SVF
sezóna

2.liga ženy

2.liga juniorky

kadetky

staršie žiačky

mladšie
žiačky

žiačky MIDI

žiačky MINI

2012/2013

0

0

8

15

6

6

x

2013/2014

0

1

8

12

8

8

x

2014/2015

0

1

8

9

5

10

x

2015/2016

0

3

10

7

0

16

4

Pre družstvá v kategóriach st.žiakov a kadetov v záujme vyššieho počtu a
kvality zápasov v posledných rokoch boli vytvorené spoločné súťaže s Oblasťou
Bratislava, ktorá riadi súťaž žiakov, kadetov riadi Oblasť Západ.
Najvyšším orgánom oblasti je Konferencia, ktorá sa uskutočňuje pravidelne
každý rok, kde sa vyhodnocuje predchádzajúca sezóna a schvaľuje sa systém súťaží
a rozpočet oblasti na novú sezónu. Oblasť má vytvorené vlastné orgány riadenia:
oblastný výbor, súťažnú komisiu a disciplinárnu komisiu. Oblastný výbor spravuje
internetovú stránku www.svfoz.sk , kde sú zverejňované informácie o súťažiach
v Oblasti Západ. Predsedom Oblastného výboru je Michal Suchánek, predsedom
Súťažnej komisie je Augustín Konečný, členovia SK : Pavel Trubáčik a Peter Riecky.
Ostatní členovia OV: Mária Andová, členka Rady Mládeže za Oblasti Západ
a Bratislavu, členom OV za AVR je Milan Pivarček.
Prehľad stretnutí počas sezón 2012 až 2016:
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sezóna

celk.počet
stretnutí

zmeny v
stretnutí

nedostavenie
rozhodcu

žlté karty

zasadnutia DK

2012/2013

783

18

2

2

1

2013/2014

784

21

13

4

0
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2014/2015

690

25

7

0

0

2015/2016

1137

27

4

1

0

2012 - 2016

3394

91

26

7

1

Hospodárenie Oblasti Západ sa riadi vlastným rozpočtom, ktorý schvaľuje
oblastná každoročná oblastná konferencia a na nasledujúcej konferencii je predložený
odpočet za predchádzajúcu sezónu. Rozpočet je vždy kalkulovaný ako vyrovnaný.
sezóna:
rozpočet:
skutočné príjmy:
h o s p . v ý s l e d o k : (sumy sú
zaokrúhlené na celé €)
2012/2013
2.503€
2.579€
+ 352€
2013/2014
2.215€
2.113€
+ 257€
2014/2015
2.137€
2.682€
+ 723€
2015/2016
2.998€
2.573€ (k 18.3.2016) x (otvorené)
Rozdiel medzi plánovaným a reálnym plnením rozpočtu oblasti je spôsobený
najmä zvýšeným príjmom poplatkov za zmeny v organizácii stretnutí, ktorých výška
v rozpočete pred sezónou nie je plánovaná – nie je možné prepokladať početnosť
zmien, taktiež niektoré plánované výdaje nedosiahnu plnú rozpočtovanú výšku alebo
sa neprihlási odhadovaný počet družstiev do súťaží.
Kluby vidia najväčšie problémy pri rozvoji volejbalu vo finančnej otázke,
v náraste účtovnej evidencie v dôsledku zmien v legistatíve (najmä v oblasti odvodov),
v nedostatku ľudí ochotných pracovať v pozícii trénera či funkcionára družstva, v
nízkej úrovni kvality rozhodcov, prejavuje sa malý záujem detí alebo rodičov o šport
a družstvám komplikujú situáciu časté zmeny športovo-technických dokumentov
a nízka spätná väzba a diskusia k týmto zmenám, resp. k návrhom zmien. Tiež
zápornú odovzvu má zatiaľ informačný systém volejbalu, hlavne jeho pomalé uvedenie
do prevádzky.

Ing. Michal Suchánek
predseda OV SVFOZ
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Správa o činnosti ObV SVF Stred
za obdobie 2014-2015
v októbri 2013 sme sa zišli na Oblastnej konferencii Slovenskej volejbalovej federácie,
oblasť stred a dnes nám prichodí zhodnotiť našu prácu od tejto konferencii.
Prešli dva roky, musíme sa obzrieť komplexnejšie na našu činnosť. Prehodnotiť ako sa
nám práca darila či nedarila, musíme sa pozrieť či sme urobili všetko čo sme mohli
a hlavne vedeli, aby sme spoločne vytvárali čo najlepšie podmienky pre rozvoj
volejbalu v našom stredoslovenskom regióne. Na začiatku tejto správy vás chcem
požiadať, aby sa naše rokovanie nieslo v konštruktívnom duchu, aby sme sa vyhli
osobným sporom, aby sme potlačili klubové záujmy a do popredia postavili spoločné
úlohy, ktoré prinesú progres v rozvoji volejbalu v našom kraji.
V tomto súťažnom ročníku aktívne pracuje 26 volejbalových klubov a oddielov, ktorých
družstvá štartujú v majstrovských súťažiach riadených súťažnou komisiou SVF
a oblastných majstrovských súťažiach. Okrem klubov a oddielov, ktorých družstvá
štartujú v celoslovenských a oblastných súťažiach v kraji pôsobia aj družstvá ktoré
štartujú v rôznych regionálnych súťažiach. Finančná a časová náročnosť národných a
oblastných súťaží je príčinou, že družstvá uprednostňujú regionálne a miestne
súťaže.
Každoročne organizujeme pracovné aktívy zástupcov klubov a oddielov, kde
hodnotíme minulé súťažné ročníky a hlavne sa zaoberáme prípravou budúcich
súťažných ročníkov. Je len na škodu práce celého volejbalového hnutia, že nie všetky
kluby a oddiely pochopili, že na týchto stretnutiach je priestor na vydiskutovanie
všetkých sporných vecí. Nespokojní iniciátori, ktorí v kuloároch kritizujú a hlavne sú zo
všetkým nespokojní sa takýchto stretnutí nezúčastňujú, kde môžu konfrontovať svoje
predstavy a kde v otvorenej a hlavne odbornej debate môžu tieto názory presadzovať.
Súťažná komisia po každom súťažnom ročníku žiada účastníkov majstrovských
súťaží, aby svoje pripomienky poslali písomne riadiacemu orgánu .
Hlavným nedostatkom našej práce bola a je, nie celkom ideálna komunikácia s klubmi
a oddielmi. Nedoriešené vnútro klubové kompetenčné a organizačné vzťahy, kto bude
klub oficiálne klub zastupovať, spôsobujú technicko-organizačné problémy. Napriek
tomu, že každý klub, ktorý podáva prihlášku družstva do majstrovskej súťaže sa
zaväzuje, bude komunikovať s riadiacimi zložkami prostredníctvom svojich, v prihláške
uvedených zástupcov, túto skutočnosť nerešpektuje a niektorí tréneri sa domáhajú
rešpektovania ich osobného názoru na problém.
Oficiálna komunikácia s klubmi je zabezpečovaná prostredníctvom úradných správ.
Úradné správy dostávajú organizační pracovníci jednotlivých družstiev, ktorí v
mnohých prípadoch neinformujú a neprenášajú informácie na vedenie klubov
a oddielov. Najviac nás mrzí, keď od trénerov a funkcionárov zaznievajú nie celkom
kompetentné kritické názory na organizáciu a priebeh majstrovských súťaží.
V organizačnej príprave majstrovských a pohárových súťaží a pri príprave súťažných
dokumentov venujeme pozornosť každému konštruktívnemu návrhu na ktorom sme sa
spoločne dohodli, ale nemôžeme rešpektovať klubové a osobné požiadavky, ktoré sú
v rozpore s dohodnutými pravidlami.
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Niektorí funkcionári a hlavne tréneri veľmi ťažko chápu, že nie všetko je v našich
možnostiach. Vzájomná prepojenosť organizácie majstrovských súťaží v jednotlivých
kategóriách, a hlavne termínové možnosti využiteľnosti hál a telocviční na republikové
súťaže, určenie termínov postupových súťaží limituje naše rozhodovanie.
Kluby a oddiely, ktoré majú družstvá v republikových súťažiach nás priamo prosia, aby
z titulu vyťaženosti telocviční a športových hál, doprave sme prispôsobili termínovú
listinu a začiatky stretnutí republikovým súťažiam. Z tohto titulu niektoré technické
riešenia sa nezainteresovaným zdajú nelogické.
Niekoľkými vetami sa chcem dotknúť aj problémom celoslovenského volejbalu. Od
poslednej konferencie Slovenskej volejbalovej federácie sa komunikácia tým aj
riešenie problémov regionálneho volejbalu dostali, mierne povedané, do úzadia.
Vedenie Slovenskej volejbalovej federácie, napriek problémom reprezentácie,
problémom okolo súťaží riadených Súťažnou komisiou SVF a ďalších dôležitých
problémov vo svojej činnosti veľmi málo času a priestoru venuje regionálnemu
volejbalu. Rada predsedov oblastných výborov od spomínanej konferencie sa nezišla
ani jeden krát, pritom stanovy hovoria o minimálne troch zasadnutiach v roku. Aj keď
nanesieme niektoré problémy, výsledky ich riešenia sa nie vždy v plnom znení a plnom
rozsahu dozvieme. Stretávame sa len na pracovnej porade, ktorú zvoláva súťažný
riaditeľ. Rozhodnutia Správnej rady a niektorých odborných komisií a hlavne
zdôvodnenie ich rozhodnutia si veľmi ťažko hľadajú cestu do oblastí a do jednotlivých
klubov a oddielov.
Menej sa nám darí práce v mužskej zložke. Na tomto úseku nás čaká veľmi veľa
práce. Docieliť aby sa mužské kluby starali patrične o mládež – to bude vyžadovať
veľmi veľa funkcionárskej práce.
Niekoľkými slovami sa chcem zmieniť o problémoch, ktoré sa vyskytujú v priebehu
majstrovských súťaží. Základným problémom je nedokonalá znalosť klubových
funkcionárov súťažných dokumentov. V týchto dokumentoch, Súťažný poriadok,
Vykonávacie pokyny sú všetky riešenia, ktoré sa vyskytnú, podrobne vyšpecifikované,
len nevedomosť, nebojím sa povedať aj lajdáckosť funkcionárov je príčinou porušenia
hracích dokumentov a následne tým aj sankcionovanie klubov.
Stabilizácia štruktúry majstrovských súťaží v našom stredoslovenskom regióne je
prvým predpokladom pre skvalitnenie aj úrovne mládežníckeho volejbalu. Toto platí
ale len v dievčenskej zložke. Nedarí sa to u chlapcov. Problém mládežníckeho
chlapčenského volejbalu je problém celoslovenský. Až sa nepodarí nájsť riešenia
v tomto smere, môže nastať kritická situácia v celom mužskom volejbale.
Riešenie, ktoré navrhujeme v tejto oblasti je veľmi jednoduché, prichádzame s tým už
niekoľko rokov, je povinnosť seniorských družstiev mať mládežnícke družstvá.
V súťažnom ročníku 2014-2015 družstvá z našej stredoslovenskej oblasti štartovali
v majstrovských súťažiach nasledovne.
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V ženskej zložke sme v extralige nemali zastúpenie v I. lige štartovalo 7 družstiev,
v juniorskej lige 7 družstiev v kadetskej kategórii 17 družstiev, v kategórii starších
žiačok 16 družstiev, v mladších žiačkach 6-kový volejbal 11 družstiev a v mladších
žiačkach 4-kový volejbal 20 družstiev.
V mužskej zložke sme mali v extralige jedno družstvo v I. lige 2 družstvá v juniorskej
súťaži jedno družstvo v starších žiakoch 5 družstiev a v mladších žiakoch 6-kový
volejbal 6 družstiev.
V tomto súťažnom ročníku štartujú nasledovné počty družstiev v jednotlivých
kategóriách.
V ženskej zložke máme jedno družstvo v extralige, dve družstvá v I. lige v juniorskej
kategórii štartuje 6 družstiev v kadetskej 13 družstiev v starších žiačkach 17 družstiev.
V kategórii mladších žiačok 6-kový volejbal 12 družstiev v 4-kovom 32 družstiev a v 3kovom 20 družstiev.
U mužov v extralige štartuje jedno družstvo, dve družstvá štartujú v I. lige, do
juniorskej súťaže sa prihlásili tri družstvá. V kadetskej kategórii štartuje 5 družstiev
v starších žiakich 4 družstvá v mladších žiakoch 6-kový volejbal 4 družstvo v 4-kovom
3 družstvá.
Potešiteľné je , že sa rozšíril počet klubov, ktorí sa starajú o chlapcov o OZ Šport Žilina
a VK Rachmaninka Liptovský Mikuláš, po dlhšej dobe sme schopní vytvoriť oblastnú
súťaž v kadetoch.
Niekoľkými slovami sa chcem zmieniť aj o skončenej Asociácii trénerov. Na
pracovných poradách sme sa stretávali s ostrou kritikou tejto asociácie. Asociácia
postavila podmienky pre vedenie družstva trénerom v stretnutí, prinútila trénerov byť
členmi asociácie, prinútila zaplatiť trénerskú licenciu, ale tréneri vedia len to, že
existuje, ale necítili žiadnu činnosť asociácie, nie to ešte odbornú trénerskopedagogickú pomoc. Pevne veríme, že organizačnou zmenou v tejto oblasti sa práca
podstatne zefektívni.
Pokles aktívnych rozhodcov v našom regióne rapídne poklesol. Vedenie AVR nevie
zaručiť, že na všetky majstrovské súťaže budú delegovaní kvalifikovaní rozhodcovia.
Vedenie AVR musí tento problém riešiť, ako zvýšiť počet aktívnych rozhodcov a tiež
kvalitu rozhodovania.
Najväčším problémov volejbalového hnutia nielen v našej oblasti sa stalo zavedenie
nového informačného systému. Na našej pracovnej porade 12.6.2015 nám bolo
súťažným riaditeľom oznámené, že nový informačný systém sa spustí pred zahájením
nového súťažného ročníka. Kluby a oddiely boli veľmi slabo informované o príprave
ISSV.
Až v Úradnej správe SVF č.1 zo dňa 2.9.2015 sme sa dozvedeli, že vzhľadom na stav,
kedy nie je systém pripravený tak, aby sme ho mohli v plnom rozsahu spustiť,
oznamujeme klubom, že zasielanie žiadostí o vystavenie súpisiek prebehne tak, ako
doteraz. Družstvo zašle žiadosť o vystavenie súpisky na formulári na adresu
matrika@svf.sk . K súpiske je potrebné doložiť doklad úhrady poplatkov za zaradenie
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hráčov na súpisku a tiež doklad úhrady licencie trénera/rov, uvedených na súpiske. RK
SVF vydá súpisku prostredníctvom internetu na známej adrese : supisky.svf.sk
V ďalšej Úradnej správe z 15.9.2015 nám bolo oznámené:
Správna rada SVF oznamuje členom SVF, že dňom 15.9.2015 sa spúšťa nový
informačný systém slovenského volejbalu “ISSV". SVF v súvislosti so zavedením
nového Registračného poriadku vydáva nasledovné záväzné informácie, ktorými sa
upravujú súvisiace body ŠTD SVF takto :
Duálne obdobie: Vzhľadom k skutočnosti, že kapacitne nie je možné vystaviť
všetkým členom SVF nové registračné preukazy naraz, schválila SR SVF duálne
obdobie do 31.12.2015, počas ktorého budú platiť licencie / certifikáty, ktoré boli
vydané doteraz, ak im nevypršala platnosť a súčasne budú platiť už aj nové
registračné preukazy. Novým žiadateľom budú vydávané už výhradne nové
registračné preukazy a postupne do konca roka 2015 budú všetkým vymenené za
nové. Od 1.1.2016 budú platiť už iba nové registračné preukazy.
Na základe týchto informácii začali konať kluby. Do dnešného termínu sa nepodarilo
odstrániť všetky nedostatky spojené so štartom družstiev v majstrovských súťažiach.
Nechcem nikoho hodnotiť ani súdiť, ale mám za to, že zavedenie nového
informačného systému nebolo náležite pripravené. Vedenie SVF si musí uvedomiť, že
v našich kluboch napracujú profesionálni funkcionári a vo veľmi veľa prípadoch, je
jeden človek funkcionár, tréner, ekonóm a všetkým čo so štartom družstva
v majstrovskej súťaži súvisí.
V správe som sa len okrajove dotkol niekoľkých problémov, ktoré náš spoločne trápia.
Je na nás, aby sme sa k ním postavili priamo a v debate prezentovali svoje názory
a postrehy, ktoré by posunuli našu prácu o kus vpred.
Všetkým, ktorí sa aktívne zúčastňujete volejbalového hnutia sa chcem poďakovať
a všetkých nabádam k ešte väčšiemu nadšeniu, ktoré povedie k zvýšeniu úrovne
volejbalu na Slovensku.

Štefan Bukviar
Predseda ObV Stred
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