Vyhodnotenie
činnosti koordinátora volejbalu ObV Východ SVF za obdobie október 2018 až
jún 2019
Pozitíva:
- Účasť na poradách odborných komisií SVF, RM SVF, RRV SVF, Oblastného
výboru SVF
- Účasť na zasadnutiach predsedníctva Slovenskej asociácie športu na školách
s cieľom podnietiť zvyšovanie počtu súťažiacich škôl vo volejbale, midicool,
minicool, prehadzovanej a vybíjanej
- Aktívne vyhľadávanie kontaktov so zodpovednými funkcionármi miestnej
/primatorka Prešova a šéf školstva a športu MsU Prešov/ a krajských samospráv
Prešovského /predseda VÚC Majerčák, šéf športu Kredatus a šéf kancelárie
predsedu VÚC Hamrák/ a Košického kraja /šéf športu Zubek/ a SOŠV
/p.Krišanda/ za účelom popularizácie volejbalu a hľadanie zdrojov a výziev na
financovanie volejbalových aktivít
- Aktívna účasť na projektoch a podujatiach v regióne Prešovského a Košického
kraja, prednostne mládežníckych /Vianočný volejbalový turnaj žiakov, žiačok a
kadetov, Jarmočný turnaj SL, školské okresné, krajské a M-SR vo volejbale, MSR žiačok a žiakov vo volejbale/
- Odborná a komunikačno-metodická spolupráca s aktívnymi klubmi,
funkcionármi a hráčmi a športovými odborníkmi SVF / spolupráca pri
organizácii seminároch trénerov a rozhodcov, testovanie výberov oblasti
chlapcov a dievčat, metodická pomoc pri prihlasovaní družstiev do súťaží /
- Účasť na propagačno-prezentačných a charitatívnych podujatiach s cieľom
rozšíriť povedomie a zviditeľniť volejbal v médiách a sociálnych sieťach/
športovec okresu Prešov, najlepší športovec VÚC Prešov, nadácia SLSP M.Tótha,
UNIPO day, Nájdi si svoj šport, besedy volejbalistov v školách/
- Oslovenie a ponuka novým a potenciálnym klubom pri začleňovaní do
volejbalových súťaží v legislatíve, súťažno-technickej a personálnej oblasti,
konkrétne: Prešovský kraj
1. Sabinov-Lipany/ Chlapci a Dievčatá/ 2. Stropkov CH 3.Medzilaborce CH,D
4. Levoča, Krompachy, Prakovce CH a D 5. Kežmarok CH 6.Snina
7.Bardejov CH 8.Podolínec CH 9. Svit CH a D

Košický kraj: v spolupráci s koordinátorom midi a minicool Marošom Kumim
1. Spišská N. Ves CH 2. Gelnica CH a D 3. Rožňava, Moldava CH a D
4. Sobrance CH a D 5. Kráľovský Chlmec a Čierna nad Tisou CH a D
6. Strážske a Michalovce CH

- Znova oživenie SP žiakov na antuke s cieľom obnoviť v budúcnosti turnaj vo
Vyšných Hágoch, už aj s rokovaním na VÚC
- Znovuvytvorenie 2.ligy mužov z tzv.Zemplínskej ligy s cieľom prihlásenia
mládežnických družstiev v budúcnosti do súťaží Obl. Východ SVF
- Delegovanie kvalifikovaných rozhodcov na všetky stretnutia mládeže oblasti
Východ SVF

Negatíva:
- Stagnujúci počet družstiev chlapčenskej zložky
- Školské súťaže midi a minicool neprinášajú očakávaný efekt k zapojeniu
sa potencionálnych subjektov do súťaží SVF
- Pretrvávajúci personálny problém v kluboch, hlavne nedostatok mladých
ambicióznych trénerov ochotných sa venovať začínajúcim volejbalistom

Spolupráca s ObV Východ a SVF:
Spolupráca s ObV Východ od začiatku vecná a konštruktívna , na
zasadnutí VV ObV Východ SVF som členov oboznámil so stanovenými úlohami
práce pre koordinátorov, plánom práce, stanovením krátkodobých
a dlhodobých cieľov, a pravidelným vyhodnocovaním činnosti. Pravidelne na
zasadnutia VV bol pozývaný aj koordinátor súťaží midi a minicool Maroš Kumi
a aj šéf rozhodcov oblasti Východ Peter Hoger s cieľom spolupráce pri
kontaktoch so školami zapojenými do súťaží vybíjaná, prehadzovaná, midi
a minicool a školských volejbalových súťaží chlapcov a dievčat.

Komunikácia s klubmi, školami, úradmi a pod.:
Jednou z hlavných úloh, ktorú som si stanovil, bolo oboznámiť sa so základnou
situáciou v kluboch. Keďže zároveň pôsobím aj na klubovej úrovni vo VK MIRAD
PU Prešov, v domácich zápasoch všetkých kategórií som sa dôkladne oboznámil
so situáciou vo všetkých 7 kluboch mužskej zložky, ktoré sa venujú mládeži
a taktiež návštevou zápasov v ženských kluboch VK Prešov a ELBA Prešov, kde
som si urobil v rozhovoroch s trénermi a funkcionármi obraz o podmienkach
a úrovni súťaží v našej oblasti, zároveň sme s klubmi pripravili a zabezpečili
účasť ( vrátane dopravy) na výberoch chlapcov a dievčat v dňoch 4.12.2018
v Prešove a 5.12 2018 v Liptovskom Hrádku. Dňa 6.12.2018 som sa zúčastnil na
porade koordinátorov na SVF v Bratislave.
Najvýraznejšiu a najefektívnejšiu spoluprácu mám s MsÚ Prešov, odborom
školstva a športu, pri každej príležitosti na základe žiadosti poskytne finančnú,
vecnú a materiálnu pomoc a spoluprácu pri realizácii Vianočného volejbalového
turnaja, okresných, krajských aj celoslovenských majstrovstiev aj pri
organizovaní náborovej činnosti v Prešovských základných školách pri akcii
Nájdi svoj šport.
Absolvoval som v decembri, januári a februári stretnutia na VÚC Prešov so
šéfom kancelárie predsedu VÚC p.Hamrákom, šéfom športu p.Kredatusom
a šéfkou komunikácie p.Jeleňovou na základe osobného rozhovoru
s predsedom VúC p.Majerským na vyhlasovaní športovca Prešovského VÚC.
Následne bola prisľúbená aj realizovaná pomoc vo forme cateringu a vecných
cien na Vianočný volejbalový turnaj v Prešove, školské M-SR žiakov a M-SR
trojíc ml.žiakov s prísľubom spolupráce do zabezpečenia volejbalových podujatí
do budúcna aj s možnosťou čerpania fondov VÚC na rozvoj športu.
Absolvoval som stretnutie na VÚC v Košiciach s p.Zúbekom, šéfom športu KSK
so záverom finančnej podpory KSK pri usporiadaní turnaja v Košiciach pre
mládež, spolu s Marošom Kumim hľadáme termíny a možnosti na usporiadanie
turnaja, prioritne chlapcov.
Absolvoval som stretnutie s p.Krišandom zo SOŠV, ktorý poskytol vecné ceny na
školské M-SR žiakov s možnosťou spolupráce pri realizácii ďalších podujatí.
Vyvíjam v spolupráci s VV snahu o znovuobnovenie turnaja vo Vyšných Hágoch
a Lučivnej, kde som absolvoval prehliadku areálov, v ktorých nie je dobrá ale
riešiteľná možnosť revitalizácie ihrísk, absolvoval som aj stretnutie na VÚC

Prešov s p.Kredatusom, šéfom športu, ktorý mimochodom býva v Hágoch
a prisľúbil pomoc.
V apríli 2019 sme zorganizovali spolu so zodpovednými trénermi regionálnych
výberov - výber chlapcov aj dievčat v rámci oblasti spojené s testovaním a
následným štvorstretnutím regionálnych výberov chlapcov a dievčat v Novom
Meste nad Váhom
Splnenie predsavzatých cieľov:
- Úlohy podľa Plánu práce koordinátora oblasti som priebežne plnil a je
nutné v tejto činnosti pokračovať pre plynulé prepojenie medzi
koordinátorom so zodpovednými funkcionármi v kluboch, školách,
úradoch, médiách, sponzoroch a SVF
Odporúčania pre nasledovné obdobie:
- Pokračovať v činnosti koordinátora s hlavným cieľom zvýšiť postupne
počet zapojených registrovaných detí a klubov do súťaží SVF, hlavne u
chlapcov
Mgr.Milan Kundľa – koordinátor oblasti Východ SVF

