Správa Rady regionálneho volejbalu SVF
Hlavnou úlohou Rady regionálneho volejbalu SVF (RRV) je rozvoj regionálneho volejbalu,
návrhy úprav legislatívy SVF v oblasti mládežníckych súťaží a spätný prenos informácii medzi
regionálnymi klubmi a riadiacimi orgánmi SVF.
V období od predchádzajúcej Konferencie SVF mala RRV dve zasadnutia: 7.1.2019
a 27.5.2019, obe v Bratislave. Na zasadnutiach sa zúčastnil aj zastupujúci gen. sekretár SVF T. Singer
a súťažný riaditeľ SVF Ľ. Stražay. Riešili sa problémy v súťažiach, pripomienky klubov. Na základe
počtov družstiev v jednotlivých kategóriách sa prideľovali postupové miesta na finálové turnaje MSR mládeže. Podarilo sa zorganizovať nábor a školenie rozhodcov pre oblastné súťaže. Rozpracoval
sa formát Slovenského pohára, zatiaľ v staršom žiactve, pracuje sa na juniorskej kategórii.
Prácu v kluboch, vo vnútri SVF a v oblastných výboroch možno čiastočne hodnotiť podľa
vývoja počtu družstiev v mládežníckych kategóriách. Za posledné 4 súťažné obdobia je tu
preukázateľný nárast celkového počtu mládežníckych družstiev, v dievčenskej ale najmä konečne
po rokoch poklesu aj v chlapčenskej časti.
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V grafe sú zaradené družstvá v kategóriách kadeti/tky, st.žiaci/čky a ml.žiactvo v 3-kovom
a vo 4-kovom volejbale.

Pri rozdelení podľa vekových kategórií je zrejmý nárast najmä v 3-kovom volejbale
a v kategórii st.žiactva.
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Michal Suchánek, predseda RRV

Správy jednotlivých oblastných výborov:

ObV Východ
V súťažnom ročníku volejbalových súťaží 2018 / 2019 oblasti Východ štartovalo 92 družstiev
v 12 súťažiach: 2. liga mužov –4, 2. liga žien –4, M SR kadetov –7, M SR kadetiek –7, M SR starších
žiakov –7, M SR starších žiačok – 14, obl. majstr. ml. žiakov 6-kový volejbal – 3, obl. majstr. 6-kový
mladších žiačok – 3, M SR mladších žiakov 3-ky –8, M SR mladších žiačok 3-ky – 12, M SR mladších
žiakov 4-ky – 8, M SR mladších žiačok 4-ky –15.
V mužskej zložke je síce len 10 klubov ktoré sa starajú o mužskú zložku, ale ich družstvá patria
každoročne medzi najlepšie na Slovensku. Od mužov až po najmladších žiakov družstvá VK PU
MIRAD Prešov, Slávia Svidník, VKM Stará Ľubovňa, KDS šport Košice, VK Junior 2012 Poprad, MŠK
Vranov nad Topľou, pravidelne prinášajú domov majstrov Slovenska alebo medailové umiestnenia
na Majstrovstvách SR. Aj hráči ich družstiev sú vyhodnocovaní ako najlepší. Svidník, Poprad, Vranov,
Humenné sú stálymi dodávateľmi hráčov do COP Volley Trenčín a reprezentácie. V tomto súťažnom
ročníku muži KDS-šport Košice sa stali víťazmi Slovenského pohára a 2. boli v Extralige, VK PU MIRAD
Prešov boli 2. V Slovenskom pohári. Tituly Majster SR získali aj starší a mladší žiaci Svidníka v 4-kách.
Na druhom mieste boli kadeti aj žiaci Popradu.
Väčší počet klubov – 17, sa stará o ženskú zložku. Medzi najlepšie patria, Kežmarok, ELBA
a VK Prešov, Snina, Spišská Nová Ves, Poprad, Komenského Svidník, Vranov, Slávia Košice, Stropkov.
U dievčat boli staršie žiačky MVK Stropkov na 2.mieste MS-SR a st.žiačky MVK Snina na 3.mieste.
Celý súťažný ročník prebehol bez problémov, všetky plánované stretnutia sa odohrali
a neboli žiadne kontumované výsledky. K dobrému priebehu prispeli aj rozhodcovia, ktorí boli

delegovaní na jednotlivé stretnutia. Osvedčilo sa nám aj zapojenie starších rozhodcov do
rozhodovania (Záhradník, Hugec, Lacek, Nemec). Škoda len, že nie je viac klubov, ktoré by sa
venovali chlapčenskému volejbalu. Ani školské súťaže, v ktorých je veľký počet družstiev, neprináša
očakávané výsledky a väčší počet družstiev v našich súťažiach. Privítali sme, že konečne boli aj 6-ky
v mladšom žiactve zaradené do majstrovských súťaží.
Milan Kundľa, predseda ObV Východ

ObV Bratislava
Riadiaca zložka ObV Bratislava SVF pracovala v tomto zložení:
Predseda ObV Bratislava SVF - Katarína Nemcová
Vedúci súťaží mládeže: výkonný výbor ObV Bratislava SVF: Eva Koseková, eva@finart.sk
Eva Podhorná, evapodhorna@gmail.com , Ivan Husár, vkp@mail.eurotel.sk
Eduard Štamm, stammedo@gmail.sk , Tatiana Vestenická, tvestenicka@chello.sk
Súťažná komisia ObV Bratislava SVF: Ladislav Popeláš, tel. 0907 754 377, e-mail.:
popelas77@gmail.com
Umiestnenie družstiev z oblasti Bratislava na Majstrovstvách Slovenska:
JUNIORI: VKP-SPU -Majster SR KADETI: VKP-SPU -Majster SR ST.ŽIACI: VKP-SPU -7.miesto
JUNIORKY: Slávia UK Bratislava - Majster SR, ŠŠK Bilíkova - 2.miesto
KADETKY: ŠŠK Bilíkova - Majster SR, Slávia UK Bratislava - 2.miesto
ST.ŽIAČKY: Slávia UK Bratislava - Majster SR, ŠŠK Bilíkova - 6.miesto
Všetkým družstvám gratulujeme a ďakujeme k úspešnej reprezentácii oblasti Bratislava.
V súťažiach MINI a MIDI sme sa často stretávali s nemožnosťou odohrať turnaje , pretože na
súpiskách je uvedených minimálne množstvo detí a následne nastali problémy s dohrávaním
turnajov. Taktiež výsledky týchto súťaží boli nahlasované neskoro.
Delegáciami rozhodcov pre stretnutia bola poverená Nemcová. V Bratislavskej oblasti je
veľmi malý počet rozhodcov. Oblastné súťaže pískalo 14 rozhodcov, preto sme často spolupracovali
s rozhodcami oblasti západ , prípadne sme použili študentov a pracujúcich z iných oblastí, ktorí tu
cez týždeň pracujú. Cez víkendy nastala situácia , že na súťaže oblasti po delegáciách SVF ostalo málo
rozhodcov a preto boli prioritne delegované stretnutia družstiev „A“.
Výsledky týchto súťaží boli uverejňované v úradných správach a na internetovej stránke SVF
www.volleynet.sk .
Z ďalších činností: Mládežnícke družstvá dievčat sa zúčastnili stretnutí na turnajoch
usporiadaných Magistrátmi štyroch miest. V roku 2018 sa zúčastnil výber Bratislavy v meste
Budapešť. Družstvo pozostávalo z 13 hráčok ročníkov 2002-2004. Tento rok organizujeme toto
stretnutie v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta v Bratislave v športovej hale Domu športu
v termíne 13-16.06.2019. Zabezpečujeme výbery dievčat ročníkov 2003 a ml., tréningové priestory
a trénerov, ktorými sú Hančák a Adamec. Táto akcia bude hradená faktúrou Magistrátom Bratislavy.
V júni 2018 sa výber Bratislavy zúčastnil International Children´s Games v Jeruzaleme. Zloženie
družstva pozostávalo z 8 hráčok vekovej kategórie 2003 a mladšie. Trénerom bol P. Nemec, Družstvo
sa umiestnilo na 4. mieste. Akcia bola hradená faktúrou Magistrátom Bratislavy.
Od septembra začala fungovať činnosť športových koordinátorov. V Bratislave túto činnosť
vykonáva p. Husár a p. Koseková. Hlavnými bodmi ich činnosti boli:
• príprava projektu pre BSK na Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na
podporu systematického rozvoja športových aktivít na území BSK zabezpečovaných

športovými zväzmi v roku 2019 z Bratislavskej dotačnej schémy na podporu športu
a mládeže
• zavedenie pravidelných metodických tréningov pre rôzne vekové kategórie a rôzne
výkonnostné skupiny, ktoré budú viesť najlepší tréneri s najvyššou kvalifikáciou, zároveň to
bude slúžiť na vzdelávanie mladých a začínajúcich trénerov
• zmapovať všetky školy na území Bratislavy, kde majú v krúžkovej činnosti volejbal, resp.
loptové hry, alebo “všeobecné pohybové hry” (do konca roka 2018)
• zmapovať Centrá voľného času - či majú vo svojom programe volejbal, prehadzovanú (do
konca roka 2018)
• usporiadať jeden turnaj MIDI (do marca 2019)
Turnaj sa nám podarilo zorganizovať pre dievčatá aj chlapcov pre ročníky 2005 a ml. dňa 1.5.2019.
Dunajský pohár mal veľmi dobré ohlasy, zúčastnilo sa ho 12 družstiev dievčat a 8 družstiev chlapcov
v súťaži midi. Plánujeme usporiadať ešte jeden turnaj na jeseň v termíne 17.09.2019.
ObV Bratislava SVF čiastočne finančne podporila Projekt na podporu volejbalu detí na 1.
stupni ZŠ v Pezinku
ObV Bratislava SVF materiálne zabezpečila pre výbery Bratislavy dresy a trenky pre chlapcov
a dievčatá. Takisto podporila tričkami výber pre turnaj v Jeruzaleme organizovaný Magistrátom hl.
mesta.
Územné rozdelenie: Súťaží sa zúčastňovali v prevažnej miere družstvá priamo z Bratislavy.
Družstvá z okolia Bratislavy ( Studienka, Senec, Hamuliakovo, Pezinok) sú zaradené bez problémov
do našich súťaží pri zachovaní cyklu hracích dní v priebehu týždňa.
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
výkonného výboru ObV SVF za vynaloženú námahu a trpezlivosť . Veľká vďaka patrí športovému
riaditeľovi súťaží p. Popelášovi , pri zabezpečovaní súťaží, a ktorý často robil aj nemožné , aby
realizácia súťaží prebiehala podľa požiadaviek klubov. Samostatne by som chcela poďakovať
športovým koordinátorom , ktorých práca je náročná a dlhodobá.
Želám Vám všetkým veľa úspechov pri neľahkej práci, ktorá nás spoločne čaká .
Katarína Nemcová, predseda ObV Bratislava

ObV Stred
V súťažnom ročníku 2018-2019 aktívne pracovalo 24 volejbalových klubov a oddielov, ktorých
družstvá štartovali v majstrovských súťažiach riadených súťažnou komisiou SVF a oblastných
majstrovských súťažiach. Finančná a časová náročnosť národných a oblastných súťaží je príčinou, že
družstvá uprednostňujú regionálne a miestne súťaže. Potešiteľné je, že sa podarilo obnoviť činnosť
hlavne u niektorých chlapčenských klubov, momentálne v súťažnom ročníku 2018-2019 malo
zastúpenie 8 klubov v chlapčenských súťažiach, a 18 klubov malo zastúpenie v dievčenských súťažiach.
Po viacerých rokoch sa podarilo obnoviť Slovenský pohár žiakov a žiačok. Finálového turnaja ObV Stred
sa zúčastnili 4 chlapčenské a 8 dievčenských družstiev.
Výkonný výbor ObVS SVF za toto ročné obdobie zasadal 4x. a jedno jednanie malo vedenie oblasti
s vedením SVF. Je potešiteľné, že výber koordinátorov mládeže v našej oblasti sa vydaril. Práca pani
Bielikovej a pána Štrbu bola veľmi konštruktívna. Vedenie oblasti postavilo pred koordinátorov jasný

plán do konca súťažného obdobia, ktorý znel, dôsledné zmapovanie stavu v jednotlivých kluboch
a akútna pomoc pri vzniknutých problémoch.
Mgr Vladimír Vyšný sa vzdal členstva vo Výkonnom výbore ObVS SVF ku dňu 18.2.2019
a Jozef Sklenár s predsedom ObVS Štefanom Bukviarom sa vzdali funkcie k termínu konania
Konferencie ObVS dňa 31.5.2019. K práci predsedu VV ObV Stred a zároveň predsedu Súťažnej
komisie ObVS, po jeho viacerých rozhodnutiach kolidujúcimi so Súťažným poriadkom ObVS, mali
výhrady viaceré kluby. Na základe uvedeného sa rozhodol ukončiť svoju dlhoročnú prácu vo
volejbalovom hnutí k termínu Konferencie ObVS dňa 31.5.2019, podľa Stanov ObV Stred Slovenskej
volejbalovej federácie. Dňa 31.5.2019 sa konala Mimoriadna konferencia ObVS SVF, ktorá zvolila
nového predsedu VV pani Alenu Bielikovú a členov VV ObVS Štefan Majeský, Igor Pasiar, Marek
Rojík. Ďalšími členmi VV zostávajú Jaroslav Štrba, Radovan Štrbavý, Marian Husár. Predsedom
Súťažnej komisie sa stal Igor Pasiar s členmi Radovan Štrbavý, Eva Bieliková, Dušan Lapoš a Juraj
Závodský.
Rozbehnutý súťažný ročník Oblastného výboru Stred Slovenskej volejbalovej federácie je
dokončený podľa Súťažného poriadku
Alena Bieliková, predseda Výkonného výboru ObVS SVF

ObV Západ
V oblastných súťažiach Západ je počet družstiev stabilizovaný, v najmladších kategóriách je
dokonca mierny nárast počtu družstiev v dievčenských kategóriách. V tejto sezóne 2018/19 v súťaži
kadetov štartovali aj družstvá z oblasti Bratislava, rovnako aj v súťaži starších žiakov, kde sa pripojili
aj 4 družstvá z oblasti Stred. Súťaže prebehli v zmysle platných predpisov, kluby pozitívne
zareagovali na obnovenie Slovenského pohára, v žiakoch sa prihlásili 4 družstvá, v žiačkach 6
družstiev. Vylepšila sa situácia s nedostatkom rozhodcov s najnižšou licenciou, po spolupráci
s klubmi boli vyškolení viacerí noví rozhodcovia. Náklady rozhodcov uhradil oblastný výbor
z príspevku SVF vo výške 400€. Zostávajúce prostriedky, 1.600€ boli použité na podporu organizácie
10 mládežníckych turnajov v oblasti.
V zložení súťažnej komisie Západ nastala jedna zmena, členstva v komisii sa vzdal p.Riecky,
komisia pracovala v dvojčlennom zložení: A.Konečný, predseda a P.Trubáčik ako člen. Výkonný
výbor pracoval v nezmenenom zložení: M.Suchánek ako predseda, a členovia: M.Andová,
M.Vadrna, M.Pivarček a A.Konečný. Komunikácia s klubmi prebieha elektronicky, je na dostatočnej
úrovni a kluby sa zapájajú aktívne do riadenia oblasti. Každoročná Konferencia ObV Západ SVF sa
uskutoční v júli, kde sa dohodou klubov prijímajú všetky dôležité rozhodnutia a schvaľuje sa systém
oblastných súťaží.
Michal Suchánek, predseda ObV Západ SVF

