Vyhodnotenie
činnosti koordinátora volejbalu ObV Stred za obdobie október 2018 až jún 2019
Pozitívne aspekty:
-

-

-

-

Zistenie reálnych možností popularizácie volejbalu v celej oblasti Stred so zameraním
na školy a časti VUC Banská Bystrica a Žilina
Organizačná pomoc pri založení VK – bližšie vysvetlenie podmienok možnosti
založenia VK a jeho zaradenia do SVF
Konzultácie s konkrétnymi trénermi v kluboch o tréningových podmienkach
a umožnenia talentovaným jednotlivcom trénovať v najlepších podmienkach pre ich
zlepšenie výkonnosti
Testami objektívne zhodnotenie výkonnosti najlepších jednotlivcov a ich zaradenie do
výberu oblasti Stred
Prvé kontakty s odborom športu VUC Banská Bystrica v rámci spolupráce pre
vytvorenie najvhodnejších podmienok pre rozvoj volejbalu v oblasti Stred
Zapojenie sa do vyhlásených projektov a súťaží Olympijským výborom a médiami
k získaniu prostriedkov pre VK a tak aj následné spopularizovanie volejbalu vo
svojom regióne
Snaha o znovu organizovanie zaniknutých turnajov všetkých kategórií s dôrazom na
mládežnícke kategórie
Realizácia zverejňovania informácii s medializovaním volejbalových úspechov
v regionálnych printových i digitálnych médiách
V chlapčenskej zložke spolupráca medzi oblasťami – spoločná súťaž v súťažiach
s menším počtom prihlásených družstiev. V budúcej sezóne súťaž kadetov spoločná
s oblasťou Západ.
Podarilo sa zachrániť do ďalšieho ročníka všetky existujúce kluby v oblasti a pribudol
nám klub VK ONE Ružomberok, ktorý bude mať aj chlapcov aj dievčatá, Poltár
okrem družstva kadetiek v spolupráci so školou bude štartovať aj v 3-kovom a 4kovom volejbale. V Dolnom Kubíne pribudlo družstvo chlapcov. Po dlhšom čase
budeme mať dlhodobú súťaž starších žiakov /8 družstiev/ a mladších žiakov /6
družstiev/.

Negatívne aspekty:
-

-

Riešenie problémov okolo klubov z iných regiónov hrajúcich v súťažiach
organizovaných ObV Stred napr. z okresov Prievidza, Levice, Považská Bystrica
Problematika rozhodovania majstrovských volejbalových stretnutí vo všetkých
kategóriách – výchova rozhodcov (v spolupráci s AVR) v kluboch a získanie praxe
v rozhodovaní i na prípravných turnajoch
Pretrvávajúci personálny problém v kluboch. V menších kluboch je celá činnosť klubu
trénerská aj organizačná na dvoch – troch ľuďoch.

Spolupráca s ObVS a SVF:
V ženskej zložke koordinátor volejbalu aktívne spolupracoval so SVF –pracoviskom
zodpovedným za mládežnícke zložky a reprezentácie, hlavne pri materiálnom zabezpečení,
ale i personálnych otázkach pri talentovaných hráčkach z oblasti, ktoré majú záujem pôsobiť
v najlepšie zabezpečených VK i v reprezentácii.
Spolupráca s ObVS na začiatku obdobia veľmi dobrá , na zasadnutí VV ObVS
stanovené hlavné úlohy práce pre koordinátorov, zostavenie plánu práce, stanovenie
krátkodobých a dlhodobých cieľov, pravidelné vyhodnocovanie činnosti. V roku 2019 pre
vzniknuté problémy vo VV sa dosť narušilo spojenie hlavne s predsedom oblasti. S klubmi
sme komunikovali a zháňali nových ľudí do VV. Po oblastnej konferencii, ktorá sa konala 31.
mája 2019 sme začali pripravovať nový súťažný ročník 2019-2020. Na Konferencii SVF,
ktorá sa konala 23.júna 2019 v Poprade, sme sa dohodli s predsedom TMK, že sa pokúsime
zorganizovať licenčný seminár do novej sezóny aj v oblasti STRED. Seminár sa konal za
účasti vyše 50 trénerov 7.augusta 2019 v Žiari nad Hronom.
Komunikácia s klubmi, školami, úradmi a pod.:
V úplne prvých dňoch sme sa snažili, každý samostatne, získať základné informácie
o činnosti koordinátora, čo asi od neho očakáva vedenie SVF a čo Oblastný výbor. Následne
sme sa dňa 19.10.2018 prvý krát stretli a vyjasňovali si navzájom, svoje prvé názory a dojmy.
Skonštatovali sme, že máme v celej Oblasti Stred len jedno družstvo v najvyššej súťaži.
Pritom v minulosti ich bolo niekoľko. Zistili sme, že vieme veľmi málo o našich kluboch
o podmienkach aké majú, o možných perspektívach. Preto sme si ako jednu z prvých úloh
stanovili, oboznámiť sa z dostupných súťažných materiálov so základnou situáciou v kluboch.
Následne osobným stykom sme preverovali skutočný stav so zameraním na perspektívu.
Zaujímali nás všetky kategórie od prípraviek až po najvyššie súťaže dospelých, spolupráca so
školami, obsadenie trénermi, technické vybavenie, finančná situácia a pod. Ostatné
informácie sú najlepšie osobným stykom na súťažných zápasoch (prítomné 2 kluby).
V ďalšom sme sa obidvaja zúčastnili na Programovej konferencii v Žiline. Toto sme bližšie
rozoberali na následnom spoločnom stretnutí 5.11.2018. Bola uskutočnená prvá konzultácia
so školským koordinátorom. Plánovali sme stretnutie s koordinátorkou školských súťaží, ale
pre jej zaneprázdnenosť sa nezúčastnila zasadnutia VV ObVS. Komunikácia so žiarskymi
školami ohľadom ich neúčasti v súťažiach MINI, MIDI, prehadzovaná – problém najmä
personálny, finančný – cestovanie. Učitelia telesnej výchovy nemajú prehľad o štruktúre
súťaží. Problém vidíme v nesúlade vekových kategórií pre súťaže SVF a školské súťaže.
Jednou z priorít bola príprava a zabezpečovanie účasti ( vrátane riešenia dopravy) na
výberoch chlapcov a dievčat v dňoch 4.12.2018 v Prešove a 5.12 2018 v Liptovskom Hrádku.
Tu sa zároveň uskutočnilo i zasadnutie Oblastného výboru za našej účasti.
Dňa 6.12.2018 sme sa zúčastnili na porade koordinátorov na SVF v Bratislave.
Opakované stretnutia s p. Matonok v Žiari nad Hronom, ohľadom možnosti zaradiť chlapcov
do súťaže SVF pod hlavičkou MŠK Žiar nad Hronom, zatiaľ do súťaže dorastu resp. mužov.
Chlapci trénovali v rámci možností, veľký problém v sezóne vybaviť tréningové priestory.
Nakoniec sa do súťaže neprihlásili, pre nedostatok financií na rozbeh súťaže.

Konzultácia s poslancom BBSK p. Kukolíkom ohľadom možnosti sprostredkovania
stretnutia na odbore školstva a športu BBSK. Stretnutia sa chcel s koordinátormi zúčastniť aj
bývalý predseda ObVS p. Bukviar, pre vzniknuté problémy v oblasti sa stretnutie
neuskutočnilo.
Podotýkame, že vyvíjame maximálnu snahu, aby kluby usporadúvali príležitostné turnaje
(prípadne obnovili turnaje z minulosti). Nový starosta v obci Vyhne má záujem obnoviť
antukový turnaj vo Vyhniach, ale je potrebné zrekonštruovať kurty. V roku 2019 poslanci vo
Vyhniach neschválili žiadne financie, takže najskôr až od leta roku 2020 sa budú môcť
využívať. Okrem športovej konfrontácie je možné si aj vymieňať skúsenosti formou
nezáväzných konzultácii ,či už medzi sebou prípadne s nami. Aj v tomto majú význam
turnaje.
V roku 2019 sme zorganizovali spolu so zodpovednými trénermi regionálnych výberov výber chlapcov aj dievčat v rámci oblasti spojené s testovaním. V mesiaci apríl sme sa
zúčastnili štvorstretnutia regionálnych výberov v Novom Meste nad Váhom
Splnenie predsavzatých cieľov:
-

Všetky úlohy podľa Plánu práce koordinátora oblasti sme priebežne plnili a je treba
v ich plnení naďalej nadväzne pokračovať, aby nedošlo k prerušeniu spojenia medzi
koordinátorom s konkrétnymi osobami vo VK, médiami i zodpovednými úradmi,
firmami a sponzormi.

Odporúčania pre nasledovné obdobie:
-

naďalej pokračovať v práci koordinátorov jednotlivých oblastí s novými podpísanými
zmluvami so SVF
podať návrh po zasadnutí VV ObVS na prehodnotenie možnosti práce koordinátorov
v ObV Stred so zameraním na rozhodnutie personálneho schválenia koordinátorov
v ženskej a mužskej zložke resp. spojenia ženskej spolu s mužskou zložkou jedným
koordinátorom – v spolupráci so SVF
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