SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava

ÚSEK ROZVOJA

ZÁPIS
Z PRACOVNÉHO STRETNUTIA KOORDINÁTOROV OBLASTÍ

Termín:

30. októbra 2019

Miesto:

Dom športu, Bratislava

Účastníci:

pp. Josef Mihalco, Ivan Husár, Eva Koseková, Adrián Červený, Alena
Bieliková, Milan Kundľa

Pracovné zasadnutie otvoril Josef Mihalco, privítal všetkých účastníkov, v krátkosti oboznámil
prítomných s programom zasadnutia, ďalej uviedol že Slovenská volejbalová federácia má záujem
pokračovať v podpore regionálného volejbalu a rozvoji volejbalu v regiónoch s cieľom personálnej
podpory regiónu.
Následne oboznámil prítomných o navrhnutých zmenách v činnosti koordinátorov oblastí:
-

každý koordinátor predloží svoju správu na Konferencii oblasti SVF, kde dostane aj priestor na
prezentovanie splnených/nesplnených úloh
činnosť koordinátora je hlavne rozvoj volejbalu v regióne
koordinátor vykonáva prácu v zmysle pokynov SVF v zastúpení projektovým manažérom SVF
resp. športovým úsekom, vykonáva a koordinuje dohodnutú činnosť
koordinátor vykonáva prácu v zmysle pokynov Oblastného výboru resp. predsedu oblastného
výboru

K BODU Č. 1: INFORMÁCIE A HODNOTENIE ČINNOSTI ZA OBLASŤ BRATISLAVA
Ivan Husár a Eva Koseková prítomných informovali:
-

pozitívne hodnotia možnosť využitia finančných prostriedkov na koordinátorov v osobitnom
režime ktorý bol umožnený pre ObV Bratislava
ObV chce pravidelne usporiadať turnaj v 4-kovom volejbale, turnaja sa môžu zúčastniť
družstvá z celého Slovenska
v budúcnosti je víziou ObV BA usporiadať veľký turnaj pre deti na tráve (Hamuliakovo)
zodpovedným trénerom z ObV BA sa podarilo zmapovať väčšinu základných škôl a situácia
ohľadom volejbalu na školách je nelichotivá, mapovanie naďalej pokračuje
mapovanie bolo tiež zamerané na volejbalové aktivity jednotlivých CVČ
naďalej chcú pokračovať s tréningami pre deti z ulice, ktoré by sa mali pravidelne konať
vyhodnotil, že z ObV Bratislava najlepšie rozbehol prácu s deťmi klub ŠKV Pezinok
informoval, že počas Majstrovstiev Európy žien v Bratislave rozdali 1000 letákov pre deti ktoré
by mali záujem hrať volejbal
vyhodnotil pozitívne organizáciu ME žien v Bratislave z hľadiska väčšieho záujmu detí o
volejbal
naďalej chcú pokračovať v nastavenej forme podpory pre kluby s hlavným zámerom podpory
na nové kluby, školy ...
ObV BA podala na BSK Výzvu o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športových aktivít na
území BSK, ObV BA bola schválená finančná dotácia cca 7.000,- EUR
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ObV Bratislava má vypracovaný systém podpory pre rozvoj volejbalu v oblasti
požiadal či by nebolo možné, aby SVF urobila prieskum prostredníctvom dotazníka, či
organizácia ME mala vplyv na väčší záujem detí o volejbal
vyzdvihol dobrú spoluprácu s mediálnym oddelením SVF ohľadom propagácie aktivít ktoré sa
konajú v regióne

K BODU Č. 2: INFORMÁCIE A HODNOTENIE ČINNOSTI ZA OBLASŤ STRED
Alena Bieliková predniesla hodnotenie za oblasť stred:
-

-

uviedla že mapovanie ZŠ, ktoré zrealizovali ObV BA sa v oblasti stred dá len veľmi ťažko
urobiť, nakoľko ObV stred má 534 ZŠ v 24 krajoch a veľké vzdialenosti
každá oblasť má svoje vnútorné problémy a nedajú sa riešiť globálne, preto nie je vhodné
vzájomne ich porovnávať
konštatovala, že veľmi slabo funguje volejbal na školách, na väčšie zapojenie ZŠ do
volejbalových školských súťaží je nevyhnutný osobný kontakt
väčšina účastníkov školských súťaží je zapojená aj v súťažiach SVF, preto treba vyvinúť
väčšia úsilie aby do projektov boli zapojené aj školy bez klubovej príslušnosti
konštatovala, že je komplikované osobné stretnutie s koordinátorkou školských súťaží ObV
stred M. Leskovjanskou
v oblasti stred sa podarilo obnoviť resp. naštartovať nové volejbalové kluby a to v Ružomberku
a v Hodruši Hámroch
aktívne komunikuje so zástupcami VÚC o finančnú podporu projektov, zameranie podpory
VÚC je však zamerané na individuálnu podporu klubov, celkom je potrebné povedať že
systém finančnej podpory je celkom odlišný napr. od podpory v regióne BA
informovala o zapojení klubov z ObV stred do vyhlásených projektov a súťaží olympijským
výborom
samozrejmosťou je neustála komunikácia s volejbalovými klubmi v oblasti, ktoré potrebujú
pomoc pri každodenných problémoch (registrácia, súpisky a pod.), treba však povedať že je
pretrvávajúci personálny problém v kluboch, v menších kluboch je celá činnosť (trénerská,
organizačná, manažérska) na jednom až dvoch ľuďoch

K BODU Č. 3: INFORMÁCIE A HODNOTENIE ČINNOSTI ZA OBLASŤ VÝCHOD
Za oblasť východ predniesol hodnotenie Milan Kundľa:
-

-

uviedol že absolvoval niekoľko stretnutí so zástupcami VÚC Prešova so zámerom získať
podporu pre volejbalové kluby v regióne, prísľubom zástupcov VÚC bolo vyhlásenie, že v
budúcnosti je možnosť čerpania finančných prostriedkov fondov VÚC na rozvoj športu v
regióne
najvýraznejšia a najefektívnejšia spolupráca je s MsÚ Prešov, odbor športu, ktorý pri každej
príležitosti poskytne finančnú alebo materiálnu pomoc
absolvoval stretnutie na VÚC v Košiciach, so šéfom športu, so záverom finančnej podpory
KSK na usporiadanie turnaja pre deti v Košiciach
financovanie projektov v regióne podlieha schváleniu poslancov, čo značne komplikuje
získavanie podpory pre kluby a volejbalové projekty
v Košiciach je zlá situácia pre volejbal, je potrebné zrealizovať tu volejbalový turnaj pre deti
a pozdvihnúť volejbal v Košiciach
pravidelne sa zúčastňuje na zasadnutiach SAŠŠ s cieľom zvýšiť počet účastníkov v školských
projektoch Mini, Midi a v prehadzovanej
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-

-

vyvíja aktivity na obnovenie turnaja vo Vyšných Hágoch a v Lučivnej, absolvoval prehliadku
areálu kde situácia nie je dobrá ale riešiteľná za pomoci VÚC Prešova, kde mu aj prisľúbili
pomoc
v meste Prešov rozbehli nový projekt „Nájdi si svoj šport“, projekt je zameraný na všetky deti
v Prešove, so zámerom oboznámenia detí so športovými aktivitami medzi ktoré patrí aj
volejbal
spolupracuje pri organizácii volejbalových turnajov – Vianočný volejbalový turnaj žiakov,
žiačok a kadetov, Jarmočný turnaj SL, školské okresné, krajské a M-SR vo volejbale
aktívne komunikuje a spolupracuje s koordinátorom školských súťaží M. Kumim a hľadajú
možnosti ako zapojiť do projektu Coolvolley väčší počet ZŠ
komunikuje s klubmi 2. ligy mužov (Zemplínska liga) s cieľom prihlásenia mládežníckych
družstiev do súťaží oblasti východ

K BODU Č. 3:

INFORMÁCIE A HODNOTENIE ČINNOSTI ZA OBLASŤ ZÁPAD

O činnosti ObV západ informoval prítomných Adrián Červený:
-

Zapísal:

uviedol, že oblasť západ je tiež veľký región a nie je možné jednotlivé oblasti porovnávať
aktuálne pracuje na zmapovaní dievčenskej zložky v oblasti
aktívne spoluorganizuje výbery – dovýbery mládežníckych reprezentačných družstiev
pravidelne komunikuje s koordinátorom školských súťaží J. Uhlárikom a spoločne riešia
situáciu v regióne
s koordinátorom mládeže SVF sa spolupodieľal na organizácii 4-stretnutia oblastí
organizačne zabezpečoval finálový turnaj školskej súťaže Midi Coolvolley v Novom Meste nad
Váhom
úspešne uzatvoril spoluprácu CVČ Trenčín s volejbalovým klubom v Trenčíne
dopomohol k obnoveniu mládežníckej zložky vo volejbalovom klube v Komjaticiach

Josef Mihalco

V Bratislave 8.11. 2019
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