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A.

ÚVOD

Koncepcia volejbalu a plážového volejbalu tvorená na obdobie 2013 - 2020 úzko nadväzuje na
východiská a závery vyplývajúce z "Koncepcie štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport
2020 (ďalej len „koncepcia športu“), ktorá bola vypracovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR v spolupráci so Slovenským olympijským výborom a ďalšími zainteresovanými stranami.
Uvedená koncepcia bola schválená vládou SR a preto významne ovplyvňuje a mení niektoré postupy
ako aj viaceré legislatívne procesy rozvoja nášho športového odvetvia. Cieľom tejto koncepcie je
nájsť a pomenovať optimálne východiská pre rozvoj nášho športu, zaviesť nové postupy do praxe a
realizovať stanovené ciele a úlohy v jednotlivých oblastiach volejbalu a plážového volejbalu.
Táto koncepcia zároveň úzko nadväzuje na všetky doterajšie koncepčné a strategické zámery
realizované či už v oblasti štátnej reprezentácie tak aj v oblasti starostlivosti o talentovanú mládež,
financovaní a marketingu SVF. V súvislosti s dynamickými zmenami celospoločenského charakteru
a s využitím doterajších skúsenosti a poznatkov aktualizujeme a jasne definujeme ďalšie kroky
a postupy pre ďalší rozvoj volejbalu na Slovensku.
Všeobecne si uvedomujeme, že volejbal a plážový volejbal patria dlhodobo medzi
najprogresívnejšie rozvíjajúce sa športy na svete. FIVB, ako najvyššia inštitúcia zastrešujúca svetový
volejbal, je s 219 členskými krajinami najväčšou športovou organizáciou na svete. Viaceré opatrenia
FIVB týkajúce sa vývoja hry, jej pravidiel a rozvoja ďalších foriem volejbalu ako beachvolejbal (už v
tomto čase ako samostatná olympijská disciplína), minivolejbal a parkový volejbal, výraznou mierou
ovplyvnili jeho popularitu. S týmito pozitívnymi tendenciami rastie však aj vysoká konkurencie
schopnosť medzi jednotlivými krajinami s enormným nárastom výkonnosti.
Viaceré štúdie poukazujú, že v drvivej väčšine členských krajín sa rozvojom volejbalu
a plážového volejbalu zaoberajú na profesionálnej úrovni s implikovaním aspektov plánovania
a cieľavedomou starostlivosťou o mládež. Už len z týchto faktov vyplýva, že ten kto sa chce presadiť
do absolútnej svetovej špičky a dlhodobo v nej zotrvať, nemôže konať živelne a nepremyslene. Preto
na vrcholových svetových, ale i kontinentálnych podujatiach to nie je len súťaž tímov, ale je to súboj
jednotlivých systémov organizácie volejbalu, ich potenciálu a kvality podmienok vytvorených
v krajine, ako i systémov práce s mládežou. Volejbalové veľmoci, ktoré sa dlhodobo držia na
vrchole, vo všetkých týchto aspektoch vynikajú. Slovenský volejbal, ktorý sa borí s viacerými
problémami celospoločenského charakteru a s veľmi malou členskou základňou v porovnaní s našimi
súpermi, má len jedinú šancu ako konkurovať na medzinárodnom poli a to ísť cestou kvality
a dôslednosti vo výchove mládeže, podchytení mimoriadnych talentov a vytváraní kvalitných
podmienok pre prípravu v reprezentácii.
Hlavnými prioritami našej koncepcie je podpora štátnej reprezentácie a starostlivosť o
talentovanú mládež, podpora plážového volejbalu a regionálneho volejbalu, zabezpečenie
transparentného financovania a aplikácia vytvoreného legislatívneho rámca do rozvoja volejbalu.
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B.

HLAVNÉ CIELE NA OBDOBIE 2013 - 2020

Strategické ciele:
1. Popularizácia volejbalu a beachvolejbalu, jeho trvalá urdžateľnosť medzi TOP 5
najpopulárnejších športov v SR
2. Skvalitnenie podmienok na prípravu talentovanej mládeže
3. Úspešná reprezentácia SR vo všetkých vekových kategóriách
4. Finančná stabilita a ekonomické zabezpečenie činnosti SVF ako aj jej všetkých organizačných
zložiek

Špecifické ciele:
1. Podpora rozvojových projektov v oblasti talentovanej mládeže, volejbalu detí na školách
2. Starostlivosť o útvary a centrá talentovanej mládeže, centier olympijskej prípravy mádeže SVF
3. Úzka spolupráca s rezortným strediskom vrcholového športu - Národným športovým centrom
SR
4. Vytvorenie kvalitných podmienok pre prípravu tímov štátnej reprezentácie vo všetkých
kategóriách s dôrazom na podmienky pre reprezentačný tím mužov SR
5. Aktívne zapojenie sa do organizácie významných medzinárodných podujatí svetového a
európskeho významu s cieľom popularizácie volejbalu v SR
6. Podpora najvyšších domácich súťaží a súťaží v regiónoch
7. Zvýšiť starostlivosť o vzdelávanie trénerov, rozhodcov a ďalších organizačno-technických
kádrov nevyhnutných pre zabezpečenie činnosti volejbalových klubov a SVF
8. Podpora revitalizácie a budovania športovej infraštruktúry a skvalitňovanie materiálnotechnickej základne

Cieľové skupiny:
• Talentovaná mládež a deti na školách
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• Reprezentačné tímy SR vo volejbale a beachvolejbale - elitní športovci
• Volejbalové kluby

Zainteresované strany:
• Štátne inštitúcie - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
• Športové organizácie – Slovenský olympijský výbor, SZTK, KŠZ, Národné športové centrum

• Samospráva - obce a samosprávne kraje
• Školy a školské zariadenia
• Rodina
• Súkromný sektor – sponzori a reklamní partneri
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C.

SÚČASNÝ STAV

1.

Všeobecný stav a postavenie volejbalu a plážového volejbalu

1.1

Postavenie volejbalu vo svete a na Slovensku

Volejbal, ako významné olympijské športové odvetvie, sa na základe dlhodobo dosahovaných
kvalitných výsledkov bna medzinárodnej úrovni radí medzi 5 najsilnejších a najvážnejších športov na
Slovensku. Obrovská popularita športu je celosvetovo rovnomerne rozložená na všetkých
kontinentoch, čo znásobuje prirodzenú pozíciu volejbalu v rebríčku športov. Slovenská volejbalová
federácia je členom najväčšej športovej organizácie na svete FIVB (Medzinárodná volejbalová
federácia) s najvyšším počtom členských štátov na svete (220). Slovenská volejbalová federácia ako
zástupca športových hier ako jediná zastrešuje dva olympijské športy "volejbal" a plážový volejbal.
Vysoká popularita volejbalu na Slovensku súvisí jednak s nadštardnými výsledkami dosahovanými
slovenskými reprezentačnými tímami na najvýznamnejších medzinárodných podujatiach, ako aj
vychádza z hlbokých tradícii tohto športu na Slovensku. Volejbal je už od dávna pevnou súčasťou
základnej telesnej výchovy na školách, populárnou športovou hrou dostupnou pre všetky vekové
kategórie, s rozsiahlou amatérskou základňou. Volejbal a plážový volejbal patrí v programe letných
Olympijských hier k najnavštevovanejším a k najviac sledovaným športom v TV.
Slovenská volejbalová federácia, ako organizácia zastrešujúca celé volejbalové hnutie sa
prostredníctvom svojich zástupcov veľmi aktívne zapája do činnosti strešných športových organizácii
na Slovensku, či už v podobe zastúpenia v Slovenskom olympijskom výbore alebo v Konfederácii
športových zväzov. Rovnako veľmi vážne zastúpenie zastáva aj v rámci vedenia Európskej
volejbalovej konfederácie.

1.2

Členská základňa

Aj keď v súčasnosti členská základňa SVF stagnuje resp. za posledných 10-15 rokov
zaznamenala výrazný pokles, tak ako všetky športové odvetvia, stále si udržiava druhú najväčšiu
základňu registrovaných členov na Slovensku (za futbalom). Členská základňa k 31.12.2012 je
14.087 členov. Najväčší rastový potenciál sa skrýva stále v mládežníckom volejbale, kde sa začína
prejavovať dlhoročná práca a podpora v oblasti školských projektov pre minivolejbal.

1.3

Výsledky štátnej reprezentácie

Výsledky štátnej reprezentácie vo volejbale vo všetkých vekových kategóriách dlhobo
presahujú priemer výsledkov dosahovaných v kolektívnych športoch. Mužská reprezentácia aj napriek
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svojim 8 účastiam na finálovom turnaji ME (z toho 2x umiestnenie v prvej osmičke, 8. miesto -1997 a
5. miesto - 2011) je len 26. mieste v svetovom rankingu. Aj to dokazuje absolútne odlišnú metódu
prepočítavania bodov do svetového rankingu, keď umiestnenie jednotlivých krajín v rámci
kontinentálnych šampionátov sú rovnomerne prepočítavané, čo v celkovom hodnotení v žiadnom
prípade neodzrkadľuje skutočný obraz výkonnosti a kvalitu slovenského reprezentačného tímu
mužov. Za posledných 10 rokov sa náš tím posunul v rankingu o viac ako 20 miest dopredu, čo je
významný progres. Zárukou udržania vysokej kvality tímu sú hráči, viacerí pôsobiaci už v
renomovaných svetových veľkokluboch s výraznými individuálnymi výsledkami.
Ženská reprezentácia s troma účasťami na finálovom turnaji ME, tiež patrí k tým úspešnejším
v rámci celoslovenského meradla a to aj vzhľadom na kladenie väčších priorít SVF do tímu mužov.
Najmä v súčasnosti je ženský reprezentačný tím mimoriadne mladý a perspektívny, keď základ tímu
sa už tvorí z veľmi úspešnej mládežníckej generácie roč. 92/93. Ženy figurujú vo svetovom rankingu
na 57. pozícii.
Výsledky celkovo dosahované v mládežníckych kategóriách za posledných 10-12 rokov sú
rovnako na prijateľnej úrovni. V období 2000-2007 sa viac darilo mládežníkom v mužskej zložke a
od r. 2008-12 naopak viac tímom zo ženskej zložky. V každom prípade sme zaznamenali v histórii
samostatného Slovenska 5x účasť na ME kadetov (U19), 5x účasť na MS kadetov (U19), 2x účasť na
ME juniorov (U20) a 2x účasť na MS juniorov (U21), čo sa určite nepodarilo nikomu z kolektívnych
športov (okrem hokeja). V ženskej zložke sme sa zúčastnili 4x na ME kadetiek (U18), 4x na MS
kadetiek (U18), ďalej 4x na ME junioriek (U19) a 1x na MS junioriek (U20) v Peru, kde skončili na
vynikajúcom 7. mieste. V celkovom svetovom rankingu na patrí u chlapcov 56. miesto a 12. miesto u
dievčat.

1.4

Príprava talentovanej mládeže

SVF pracuje s talentovanou mládežou vo dvoch zložkách mužskej a ženskej. Mládežnícki
hráči a hráčky sú členmi volejbalových klubov a oddielov väčšinou vo veku od 12 do 19 rokov.
Kluby, ktoré spĺňajú výkonnostné, organizačné, personálne a kvalitatívne predpoklady z hľadiska
výchovy talentovaných hráčov a hráčok sú začlenené do starostlivosti SVF s finančnou a materiálnou
podporou.
Úsek mládeže SVF pracuje v zmysle schválenej dlhodobej koncepcie, podľa pevne
stanovených úloh a časového harmonogramu. Najvyšším odborným orgánom je Rada
mládeže, v ktorej majú zastúpenie všetky oblasti SR. Rada mládeže prehodnocuje kritéria pre
zaradenie klubu do ÚTM a CTM. Výsledky hodnotí a predkladá návrhy SR SVF na zaradenie
resp. vyradenie jednotlivých klubov a oddielov do resp. zo systému starostlivosti. Klub, ktorý
je zaradený do systému starostlivosti získava štatút ÚTM alebo CTM.
Vrcholom celej mládežníckej pyramídy sú Centrá olympijskej prípravy (spolu 2),
pre chlapcov vytvorené v Trenčíne pri OŠG a pre dievčatá v Nitre taktiež pri OŠG. V týchto
zväzových strediskách majú vybraní jedinci, talentovaní hráči z celého Slovenska vytvorené
jedinečné podmienky pre športovú prípravu zladenú s vyučovacím procesom. Strediská
vytvárajú aj základňu pre celoročnú prácu s mládežníckymi reprezentačnými tímami vo
finančne prijateľných podmienkach.
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Centrá talentovanej mládeže (4 v mužskej zložke a 4 v ženskej zložke) sú útvary pre
športovú prípravu talentovanej mládeže s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú
úroveň, ktoré sú vytvorené v kategórii žiaci a žiačky, kadeti a kadetky, to znamená vo
vekových kategóriách keď sa aj tvoria mládežnícke kadetské reprezentačné tímy. Činnosť
CTM musí viesť k zvýšeniu kvality práce s talentovanou mládežou a smerovať k príprave
perspektívnych jedincov pre kadetskú / juniorskú a neskôr i seniorskú štátnu reprezentáciu.
Hlavným cieľom CTM je sústrediť podľa stanovených výberových kritérií perspektívnych
hráčov a hráčky žiackych a kadetských kategórií, ktorí spĺňajú požadované somatické a
motorické predpoklady pre následnú reprezentáciu a posúvať ich ďalej Centier olympiskej
prípravy.
Najnižším stupňom ÚTM sú športové triedy, školské športové strediská resp.
školské strediská záujmovej činnosti, ktoré si môže zriadiť ktorýkoľvek klub po
predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa. So zriadením ŠT/ŠŠS/ŠSZČ 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 plánu a viesť si evidenciu tréningového procesu
s pravidelným diagnostikovaním športovej výkonnosti. Počet finančne podporovaných
športových tried z MŠVVŠ SR je stanovený limitom v zmysle rozhodnutia RM SVF a podľa
nariadenia MŠVVŠ SR. V súčasnosti vo volejbale evidujeme 68 stredísk, spĺňajúcich kritéria
pre podporu.

1.5.

Volejbal na školách

Projekty v oblasti školského volejbalu patria v rámci koncepcie SVF k prioritným.
Dôvodom však nie sú len pozitívne príklady zo zahraničia. Hlavným cieľom týchto projektov
bolo pritiahnúť čo najviac deti vo veku od 11 do 14 rokov k pravidelnému športovaniu
prostredníctvom veľmi prijateľnej a nenáročnej formy volejbalu pre deti a začiatočníkov t.j.
"minivolejbalu". S uvedeným projektom sme začali od r. 2008 aj z dôvodu, že predchádzajúci
systém školských súťaží nedokázal zapojiť a zmobilizovať toľko detí a škôl ako sme si
predstavovali. Doteraz dosiahnuté výsledky nám jednoznačne ukazujú, že išlo o správne
rozhodnutie. Z 56 športových zväzov patríme k najorganizovanejším a najväčším projektom z
hľadiska účasti ako aj počtu odohraných stretnutí v pravidelnej celoročnej minivolejbalovej
súťaži. Do projektu je zapojený už viac ako 5000 detí a 228 základných škôl z celého
Slovenska. Keď sme v r. 2008 začínali bola to necelá tisícka detí a 86 škôl.
Projekt významne podporilo aj FIVB, keďže sme sa zapojili do celosvetového
programu "COOL VOLLEY". Ďalším výrazným partnerom je výrobca volejbalových lôpt
Mikasa, ktorá každoročne dodáva množstvo špeciálnych odľahčených lôpt a pomáha
stabilizovať materiálno-technickú náročnosť celého projektu.

1.6

Plážový volejbal
Momentálny stav slovenského plážového volejbalu nie je v žiadnom prípade ideálny.
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Tento šport sa však aj napriek komplikovanej situácii teší u nás ako i vo svete veľkej obľube.
Na rozvoj tohto však chýbajú financie. Plážový volejbal doteraz veľmi trpí najmä tým, že v
štruktúre slovenského športu nie je doteraz etablovaný. „Beach“ volejbal je zastrešený pod
SVF, čo vyplýva z medzinárodného štatútu FIVB, ale žiadne jeho dosiahnuté výsledky resp.
vyhodnotenie nárokov a potrieb tohto športu sa zatiaľ nepremietli do reálnych finančných
ukazovateľov. Ukazuje sa, že na Slovensku má tento šport obrovské možnosti, najmä smerom
k účasti slovenských tímov na OH, kde je oveľa jednoduchšia možnosť úspešnej kvalifikácie
ako v halovom volejbale. Momentálne jedna ženská dvojica (Dubovcová - Nestarcová) už
prenikla do širšej svetovej špičky a v náročnom olympijskom roku 2012 sa dokázala
viacnásobne presadiť na významných svetových podujatiach.
Osobitnú pozornosť musíme venovať domácej sérii turnajov a mládežníckym
súťažiam, kde získavajú talentovaní hráči najväčší priestor pre ich výkonnostné napredovanie.
Zároveň domáce podujatia prispievajú k obrovskej popularizáciu tohto športu na Slovensku.
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2.

Elitný /vrcholový/ volejbal

Elitný volejbal zastrešuje činnosť štátnej volejbalovej reprezentácie v mužskej a
ženskej zložke, ako aj činnosť talentovanej mládeže zastrešených v strediskách a centrách.

Správna rada SVF
Prezident SVF

Športový úsek SVF
Športový riaditeľ
SVF

RR ženská zložka
koordinátor
reprezentácie SR

RD žien
RD junioriek do 20 r.
RD kadetiek do 18 r.
Centrum olympijskej
prípravy
COP
Nitra

Rada mládeže
koordinátor
úseku mládeže

RR mužská zložka
koordinátor
reprezentácie SR

RD mužov
RD juniorov do 21 r.
RD kadetov do 19 r.
Centrum olympijskej
prípravy
COP
Trenčín

Pred-kadetské
výbery
chlapcov a dievčat
Centrá talentovanej
mládeže (CTM)
Športové triedy (ŠT)
Školské športové
strediská (ŠŠS)

Obr. 1 Organizačná schéma riadenia štátnej volejbalovej reprezentácie a talentovanej
mládeže na Slovensku

Štruktúra riadenia a organizácie úseku štátnej reprezentácie a talentovanej
mládeže v rámci SVF je nasledovná (obr. 1):
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Správna rada SVF
• najvyšší riadiaci orgán SVF, zodpovedá za oblasť financií
Reprezentačná rada SVF
• odborný orgán, ktorý riadi a kontroluje činnosť štátnej reprezentácie v mužskej
a ženskej zložke, predsedom je športový riaditeľ SVF, ktorý zároveň pôsobí ako
koordinátor reprezentačných tímov v obidvoch zložkách. RR SVF riadi a
kontroluje činnosť juniorských a kadetských reprezentačných družstiev, oponuje a
schvaľuje plány činnosti centier olympijskej prípravy mládeže SVF a činnosti
mládežníckych reprezentačných družstiev
Rada mládeže SVF
• odborný orgán, ktorý riadi, koordinuje a kontroluje činnosť ÚTM (CTM, ŠT a
ŠŠS), predsedom je koordinátor mládeže, ďalej riadi činnosť školských projektov
COOL VOLLEY v kategóriách MINI (10-12 roč.) a MIDI (13-14 roč.) v
minivolejbale pre Základné školy
Asociácia volejbalových trénerov Slovenska
• odborný orgán, zastrešujúci vzdelávanie trénerov, zodpovedný za prenos
najnovších poznatkov do tréningovej praxe a hodnotiace výstupy smerom
k súťažnému a tréningovému procesu v rámci SVF

2.1.

Talentovaná mládež

2.1.1. Systém riadenia a kontroly úseku talentovanej mládeže
Činnosť talentovanej mládeže riadi úsek Mládeže SVF. Prostredníctvom najvyššieho
odborného orgánu pre záležitosti talentovanej mládeže, Rady mládeže SVF sa zaoberá
problematikou koncepčnej práce s talentovanou mládežou. RM riadi jej predseda,
profesionálny pracovník SVF, ktorý je koordinátorom úseku starostlivosti o mládež.. RM
SVF tvorí 11 členov:
• koordinátor úseku starostlivosti o mládež - predseda RM SVF
• športový riaditeľ SVF
• koordinátor pre mládežnícky plážový volejbal
• hlavný tréner COP Trenčín
• hlavný tréner COP Nitre
• zodp. za CTM v ženskej zložke
• zodp. za CTM v mužskej zložke
• hlavný koordinátor školských súťaží a rozvojových projektov
• zástupca oblasti Východ
• zástupca oblasti Stred
• zástupca oblasti Západ + Bratislava
Činnosť RM SVF je nasledovná:
Koncepcia SVF 2013-2020

Interný dokument SVF

- 11 -

Slovenská volejbalová federácia
Junácka 6
832 80 Bratislava
svf@svf.sk
www.svf.sk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riadi, kontroluje a koordinuje činnosť ÚTM /CTM, ŠT, ŠŠS/,
zabezpečuje činnosť súvisiacu s výberom talentovaných jedincov do oblastných
výberov a následne do centier olympijskej prípravy SVF, vytvorených na
prípravu mládežníckych tímov štátnej reprezentácie a CTM
spolupracuje pri vytváraní reprezentačných družstiev v kategórii kadetov, kdetiek,
juniorov a junioriek,
vyhodnocuje kvalitatívnu úroveň mládežníckych oblastných súťaží /súťaže v
kategórii žiakov, žiačok a kadetov, kadetiek/ a mládežnícke súťaže juniorov a
junioriek,
navrhuje a rozhoduje o umiestnení a pridelení resp. o rušení jednotlivých ÚTM
/CTM a ŠT/ na základe stanovených kritérií,
navrhuje zodpovedných trénerov výbery talentovanej mládeže ako aj riadi výber
talentov,
spolupracuje s SAŠŠ v oblasti koordinácie termínov súťaží a v oblasti propagácie
a popularizácie volejbalu na školách,
spolupracuje s AVT pri zavádzaní najnovších poznatkov do tréningovej praxe
v zmysle jednotného systému športovej prípravy v útvaroch talentovanej mládeže,
zjednocuje systém výberu talentov a prípravy mládeže v žiackej kategórii,
zostavuje komisiu pre posudzovanie a oponenciu tréningových plánov CTM
a kontrolu tréningových denníkov trénerov CTM,
stanovuje kritéria pre výber talentov do ÚTM a CTM,
vyhodnocuje činnosť CTM, ŠT a ŠŠS a na základe zistených skutočností
posudzuje kvalitu práce v ÚTM, navrhuje opatrenia na jej skvalitnenie,
hodnotí prácu trénerov CTM ako i ďalších trénerov systémovo podporovaných
ÚTM,
metodicky ovplyvňuje kvalitu práce s talentovanou mládežou, spolupracuje pri
organizácii školení, licenčných seminárov pre mládežníckych trénerov a
špeciálnych doškoľovaniach,
spracováva a vyhodnocuje údaje získavané diagnostikovaním všeobecných a
špeciálnych pohybových schopností hráčov/čok CTM a COP,
spracováva a vyhodnocuje údaje získavané diagnostikovaním všeobecných a
špeciálnych pohybových schopností žiakov ÚTM,
koordinuje spoluprácu trénerov ÚTM s trénermi výberov a s reprezentačnými
trénermi mládeže,
kontroluje efektívnosť využitia finančných prostriedkov, určených na činnosť
ÚTM.

2.1.2 Ciele a úlohy
A) Úlohy a ciele pre obdobie 2013-2014
• systémové opatrenia v oblasti riadenia a kontroly sekcie mládeže v zmysle tejto
koncepcie,
• rozpracovanie rozvojového programu pre mládežnícky volejbal s cieľom
rozšírenia hráčskeho potenciálu pre mládežnícky a seniorsky volejbal - využitie
potenciálu rozvojových školských projektov pre činnosť s talentovanou mládežou,
Koncepcia SVF 2013-2020
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skvalitnenie kontrolných mechanizmov v systéme práce s talentovanou mládežou
v ÚTM, CTM a COP,
ďalší rozvoj a podpora školských súťaží vo volejbale
zavedenie cielenej volejbalovej osvety do školského systému,
skvalitnenie metodickej práce v ÚTM,
spracovanie testovacích batérií pre výber talentov, tréningových plánov a ich
každoročná oponencia
zavedenie centrálneho systému evidencie testovania žiakov na základných školách
v spolupráci s MŠ a samosprávnymi inštitúciami,
organizovať pravidelné licenčné a špecializované doškoľovacie semináre pre
trénerov mládeže
pre skvalitnenie práce v oblasti vzdelávania a metodiky vytvoriť odbornú komisiu
pod vedením profesionálneho pracovníka, ktorý bude odborným garantom pre
vzdelávanie a metodiku volejbalu.
skvalitnenie materiálno-technickej základne a vybavenosti stredísk centralizovanej
prípravy, zabezpečenie kvalitných didaktických a tréningových pomôcok pre
špecializovanú prípravu

B) Úlohy a ciele pre obdobie 2015-2017
• nadviazať na všetky úlohy z predchádzajúceho obdobia
• pokračovanie v realizácii rozvojových programov s spolupráci s MŠ SR a FIVB
pre mládežnícky volejbal s cieľom rozšírenia hráčskeho potenciálu pre
mládežnícky a seniorsky volejbal, do r. 2017 zapijiť do projektov minimálne 500
škôl
• dôsledne kontrolovať a riadiť jednotný systém športovej prípravy v útvaroch
talentovanej mládeže,
• inovácia a aktualizácia obsahu športovej prípravy pre strediska olympijskejj
prípravy v Trenčíne a v Nitre podľa najnovších vývojových tendencií vo volejbale
• inovácia obsahu športovej prípravy pre CTM podľa najnovších vývojových
tendencií vo volejbale,
• inovácia obsahu športovej prípravy pre ÚTM /ŠT a ŠŠS/ podľa najnovších
vývojových tendencií vo volejbale,
• usilovať o ďalšiu vrcholovú mládežnícku akciu, strategického významu pre ďalšie
napredovanie
výkonnosti
hráčov
smerom
k doplneniu
seniorského
reprezentačného družstva
• zodpovedný prístup VK v otázke budovania vlastných perspektívnych trénerskych
kádrov – inovácia projektu vzdelávania a doškoľovania mládežníckych trénerov
• zapojenie Oblastných výborov SVF do organizácie oblastných finálových turnajov
pre minivolejbal s dôrazom na masový charakter podujatia
C) Úlohy a ciele pre obdobie 2018-2020
• realizácia rozvojového programu pre mládežnícky volejbal s cieľom rozšírenia
hráčskeho potenciálu pre mládežnícky a seniorsky volejbal,
• uplatňovať nové poznatky a skúsenosti do tréningovej praxe talentovanej mládeže
podľa najnovších vývojových tendencií vo volejbale v náväznosti na svetové
šampionáty mužov a žien,

Koncepcia SVF 2013-2020

Interný dokument SVF

- 13 -

Slovenská volejbalová federácia
Junácka 6
832 80 Bratislava
svf@svf.sk
www.svf.sk

•
•
•
•

začleňovanie hráčov zo systému centralizovanej prípravy a CTM do seniorských
reprezentačných družstiev a domácich extraligových tímov,
stabilizácia, ďalší rozvoj a skvalitňovanie koncepcie,
uspieť v záverečných turnajoch ME, MS a OH dospelých i mládeže
popularizácia volejbalu v mládežníckych kategóriách a zvyšovanie členskej
základne v mládežníckych kategóriách

2.1.3. Systém výchovy talentovanej mládeže vo volejbale
Systém výchovy a kvalita športovej prípravy talentovanej mládeže vo volejbale je
podmienená najmä jej dlhodobosťou v priebehu ktorej sa realizuje i jej koncepcia.
Koncepcia zahŕňa nasledujúce atribúty:
a) časové členenie
• etapy
• periodizácia
b) dynamika tréningového procesu
• objem tréningového zaťaženia
• intenzita tréningového zaťaženia
• proporcionalita jednotlivých zložiek tréningového procesu
c) organizačné zabezpečenie
• riadenie a kontrola športovej prípravy
• jednotný systém športovej prípravy
• systém vytvárania ľudských zdrojov
• koordinácia práce s talentovanou mládežou
d) finančné zabezpečenie
• systém financovania zo štátnych prostriedkov
• systém financovania z vlastných prostriedkov
• systém financovania z iných prostriedkov
e) materiálno-technické zabezpečenie
• kvalita podmienok pre športovú prípravu
• materiálne vybavenie a tréningové pomôcky
• technické vybavenie a počítačová technika
f) kontrolné mechanizmy a spätná väzba
• kontrola kvality práce v ÚTM /ŠŠS, ŠT a CTM/
• kontrola kvality práce v strediskách centralizovanej prípravy mládeže
• kontrola kvality práce v mládežníckych reprezentáciách
Výsledkom tohto systému je vytvorenie funkčnej pyramídy, na ktorej vrchole ako
produkty tohto systému sú elitní športovci - volejbalisti a volejbalistky spĺňajúci
predovšetkým vysoké výkonnostné predpoklady, z ktorých budeme schopní zložiť
konkurencie schopné reprezentačné tímy mužov a žien. Zároveň týmto systémom vytvárame
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základné predpoklady pre fungovanie kvalitnej celoslovenskej súťaže vo všetkých vekových
kategóriách v mužskej aj ženskej zložke.
2.1.4. Športová príprava v systéme výchovy talentovanej mládeže
Dlhodobú športovú prípravu vo volejbale rozdeľujeme na etapy s presne
vyšpecifikovanými úlohami, cieľmi a obsahom tréningového procesu.
V našej koncepcii rozlišujeme nasledujúce etapy ŠP:
Etapy ŠP
Vek
Kategória /
Zameranie
forma súťaže
základná príprava I.
6 - 9 r.
prípravka /
tvorba vzťahu k volejbalu,
pohybové hry
základné pohybové návyky
základná príprava II.
10 - 12 r. prípravka /
tvorba a upevnenie vzťahu k
minivolejbal volejbalu, nácvik herných
dvojice a trojice
činností jednotlivca
základná príprava III.
13 - 14 r. prípravka /
tvorba a upevnenie vzťahu k
minivolejbal volejbalu, nácvik herných
štvorice
činností jednotlivca
špecializovaná príprava
14 - 15 r. žiaci / 6 volejbal transfer zo všestr. k špec. prípr.
I.
špecializovaná príprava
16 - 17 r. kadeti
špecializácia - zdokonaľovanie
II.
vrchol. príprava mládeže 18 - 20 r. juniori
vrcholový tréning
Každá etapa športovej prípravy má vlastné osnovy a rozpracovaný obsah, ktorej
súčasťou sú aj metódy a formy práce s talentovanou mládežou, ktoré vytvárajú jednotný
systém športovej prípravy mládeže.
2.1.5. Útvary talentovanej mládeže
Jednotlivé etapy športovej prípravy mládeže sú realizované a zabezpečované
prostredníctvom útvarov talentovanej mládeže a centier olympijskej prípravy, ktoré sú
základňou pre prípravu juniorskej reprezentácie s presne vymedzenými úlohami, cieľmi a
obsahom.
Centrá talentovanej mládeže
Centrum talentovanej mládeže je útvar pre športovú prípravu talentovanej mládeže
s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň, ktoré sú vytvorené v kategórii
žiakov/čiek a kadetov/tiek. Činnosť CTM musí viesť k zvýšeniu kvality práce s talentovanou
mládežou a smerovať k čo najkvalitnejšiemu výberu hráčov a hráčok do COP ako i výber
perspektívnych jedincov pre kadetskú a neskôr i juniorskú štátnu reprezentáciu. Hlavným
cieľom CTM je sústrediť podľa stanovených výberových kritérií perspektívnych hráčov a
hráčky vyššie uvedených kategórií, ktorí spĺňajú požadované somatické a motorické
predpoklady, pre reprezentáciu a vrcholový volejbal.
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V súlade s touto koncepciou práce s mládežou, úlohou CTM je sledovanie rastu
športovej výkonnosti vybratých hráčov/čok a jej zvyšovanie v zmysle jednotného systému
športovej prípravy mládeže.
O pridelenie CTM sa môže uchádzať každý volejbalový klub - oddiel, ktorý je
riadnym členom SVF a spĺňa náležité podmienky a kritéria stanovené RM SVF. CTM sú
zriadené na základe výberového konania v rámci RM SVF so spravidla dvojročným štatútom.
Pri zriaďovaní CTM zúčastnené strany /SVF a VK/ uzatvoria písomnú dohodu ohľadne
podmienok a podielu zúčastnených strán na zabezpečení činnosti centra. Počet zriadených
CTM je daný usmernením SVF, zohľadňujúc aktuálne požiadavky SVF.
Pridelenie CTM je v kompetencii RM SVF, ktorá navrhuje jeho zriadenie resp.
zrušenie SR SVF. Ako podklad pre rozhodnutie využíva hodnotiaci systém kvality práce
s akceptáciou ďalších podporných kritérií. Základom celého výberového procesu je
objektivizácia možností VK pre kvalitnú a kontinuálnu výchovu mládeže a vytvorených
podmienok pre vrcholovú prípravu mládeže.
CTM môže byť pridelené len VK, ktorý má v starostlivosti minimálne 1-2 hráčov/čky
začlenených do širšej nominácie mládežníckej reprezentácie v každej kategórii resp. ak dodali
minimálne 1-2 hráčov/čky do COP v Trenčíne a v Nitre. V prípade nesplnenia tohto kritéria
môže RM SVF dať návrh na zrušenie resp. nepridelenie CTM.
Základné hodnotiace kritéria sú:
a/ podiel na výchove hráčov a hráčok súčasnej juniorskej a kadetskej reprezentácie,
dodanie hráčov do stredísk CP
• odchovanec klubu, člen súčasného juniorského reprezentačného družstva
• odchovanec klubu, člen súčasného kadetského reprezentačného družstva
• dodanie hráča do COP
b/ kontinuálna výchova mladých hráčov a hráčok vo volejbalovom klube
• starostlivosť klubu o hráčov/čky/ vo všetkých vekových kategóriách
• povinné začlenenie družstiev do súťaže kadetov/tiek a juniorov/riek v každej
sezóne
c/ personálno-organizačné zabezpečenie klubu /kvalita trénerskych kádrov/
• počet aktívne pôsobiacich trénerov pri jednotlivých mládežníckych družstvách
s
platnou trénerskou licenciou
• kvalifikovanosť trénerskych kádrov
f/ členská základňa mládeže /v jednotlivých kategóriách/ v klube
• pomocné kritérium, počet hráčov a hráčok v starostlivosti klubu, družstiev
štartujúcich v pravidelnej oblastnej súťaži, resp. v súťaži riadenej SVF
g/ dislokácia jednotlivých CTM
• pomocné kritérium, ktoré môže rozhodnúť v prípade dvoch a viacerých
vyrovnaných klubov spĺňajúcich podmienky pre pridelenie CTM
• kritérium zabezpečujúce územnú rovnomernosť rozloženia CTM na Slovensku,
nie je však určujúce.
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Činnosť centra zabezpečuje tím pracovníkov pod vedením zodpovedného trénera:
zodpovedný tréner CTM
 profesionálny alebo úväzkový tréner podľa možností s najvyššou trénerskou
kvalifikáciou. Trénera CTM menuje SVF.
tréner CTM
 úväzkový tréner - s 2. najvyššou kvalifikáciou
 tréningový proces v CTM sa realizuje na základe schváleného tréningového plánu,
ktorý vypracúva zodpovedný tréner v zmysle jednotného tréningového systému
športovej prípravy talentovanej mládeže. Plán oponuje RM SVF v stanovenom
termíne.
Obsah športovej prípravy ako i doporučené všeobecné a špeciálne ukazovatele
tréningového zaťaženia pre CTM, sú rozpracované v samostatnom metodickom dokumente.
Športové triedy
Zriadiť športové triedy pri ZŠ môže ktorýkoľvek VK, resp. VO, riadny člen SVF po
splnení náležitých podmienok. Športovú triedu zriaďuje riaditeľ základnej školy po
predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa. So zriadením ŠT musí bezpodmienečne súhlasiť
SVF. Pri zriaďovaní ŠT zúčastnené strany /SVF, VK, prípadne aj zástupca samosprávy/
uzatvoria písomnú dohodu ohľadne podmienok a podielu zúčastnených strán na zabezpečení
činnosti ŠT /v zmysle Zákona 216/2001 Z.z./.
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 plánu a viesť si evidenciu tréningového procesu s pravidelným
diagnostikovaním športovej výkonnosti. Obsah športovej prípravy ako i doporučené
všeobecné a špeciálne ukazovatele tréningového zaťaženia pre ŠT, sú rozpracované
v samostatnom metodickom dokumente. Počet finančne podporovaných športových tried je v
plnej kompetencii SVF.
Školské športové strediská a strediská záujmovej činnosti mládeže
Zriadiť ŠŠS resp. SZČ pri ZŠ môže ktorýkoľvek VK, resp. VO, riadny člen SVF po
splnení náležitých podmienok. So zriadením strediska musí bezpodmienečne súhlasiť SVF,
príslušný zástupca miestnej samosprávy a škola. Pri zriaďovaní týchto stredísk zúčastnené
strany uzatvoria písomnú dohodu ohľadne podmienok a podielu zúčastnených strán na
zabezpečení činnosti strediska /v zmysle Vyhlášky MŠ SR 351/1994 Z.z/.
Obsah športovej prípravy ako i doporučené všeobecné a špeciálne ukazovatele
tréningového zaťaženia pre uvedené strediská, sú rozpracované v samostatnom metodickom
dokumente. Počet finančne podporovaných stredísk je v kompetencii SVF.
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2.2.

Štátna reprezentácia

2.2.1. Systém riadenia športového úseku SVF
Činnosť reprezentácie riadi športový úsek SVF. v dvoch zložkách mužskej a ženskej.
Organizačne zabezpečuje, administratívne riadi a koordinuje činnosť, programy a podujatia
štátnej reprezentácie. Zodpovedá za dlhodobú koncepciu práce s štátnou reprezentáciou SR vo
volejbale. Predkladá návrhy na personálne obsadenie realizačných tímov a vymenovanie
zodpovedných trénerov RD vo všetkých vekových kategóriách. Rovnako aj hodnotí a
analyzuje výsledky dosahované na medzinárodných podujatiach, splnenie stanovených
cieľov, činnosť reprezentačných trénerov a predkladá návrhy na skvalitnenie činnosti.
Usmerňuje činnosť úseku mládeže a centier olympijskej prípravy. Ďalej sa zaoberá
projektovou činnosťou SVF v rámci činnosti štátnej reprezentácie a mládeže.
Taktiež zodpovedá za technickú pripravenosť a logistické zabezpečenie
podujatí organizovaných SVF. V tejto súvislosti spolupracuje s ekonomickým úsekom pri
zostavovaní rozpočtov jednotlivých reprezentačných družstiev.
Prostredníctvom najvyššieho odborného orgánu pre záležitosti štátnej reprezentácie,
Reprezentačnej rady SVF sa zaoberá problematikou koncepčnej práce s reprezentačnými
tímami vo všetkých vekových kategóriách v mužskej aj ženskej zložke. RR riadi jej predseda,
profesionálny pracovník SVF, ktorý je zároveň Športovým riaditeľom SVF. RR SVF tvorí
najmenej 5 členov v mužskej zložke a 5 členov v ženskej zložke. RR je odborným poradným
orgánom Športového riaditeľa SVF, ktorý zodpovedá za jej činnosť. RR SVF je vytvorená
z odborníkov, prevažne trénerov vrcholových družstiev a ďalších odborníkov, ktorí svojou
odborno-poradenskou činnosťou napomáhajú skvalitňovať prácu reprezentačných výberov
SR.
2.2.2 Ciele a úlohy v oblasti štátnej reprezentácie
Vzhľadom na to, že koncepcia práce v oblasti štátnej reprezentácie sa už dlhodobo napĺňa z
hľadiska tvorby dlhodobých cieľov môžeme formulovať nasledujúce špecifické ciele a úlohy pre
športový úsek SVF:
Cieľ č.1 - Pre oblasť práce s mládežníckymi reprezentačnými družstvami:
Cieľavedomé budovanie úspešných mládežníckych reprezentačných tímov
prostredníctvom kvalitných podmienok v centrách olympijskej prípravy SVF, s pravidelnou
účasťou na všetkých vrcholových mládežníckych podujatiach (MEK, MSK, MEJ a MSJ, OH
mládeže), ako súčasť tvorby širšej základne pre výber do reprezentácie dospelých v oboch
zložkách.
Výkonnostné ciele:
• postup na ME kadetov a kadetiek (U19, U18) v r. 2015, 2017 a 2019
• postup na MS kadetov a kadetiek (U19, U18) v r. 2015, 2017 a 2019
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• postup na ME juniorov a junioriek (U20, U19) v r. 2014, 2016, 2018 a 2020
• postup na MS juniorov a junioriek (U21, U20) v r. 2015, 2017 a 2019
Hlavné úlohy:
• inovácia systému prípravy juniorských RD prostredníctvom realizácie komplexných
zmien COP, týkajúcich sa nasledujúcich oblastí:
o spôsob výberu talentov pre COP
o systém príchodu a odchodu hráčov z klubov, ÚTM, CTM do COP SVF
o finančnom dotovanie pobytu hráčov ako aj ich materiálno-technického
vybavenia
o radikálne skvalitnenie materiálno-technického vybavenia COP SVF
o obsah športovej prípravy hráčov COP SVF
o riadenie a organizácia COP SVF a personálny manažment
• skvalitňovanie možnosti v medzinárodnej konfrontácii juniorských výberov,
• organizácia vrcholových európskych mládežníckych akcií na Slovensku – MEK a
MEJ - organizovať každý druhý rok aspoň jedno vrcholné mládežnícke podujatie
• organizácia pravidelných špecializovaných doškoľovaní pre trénerov COP ako i
ďalších stredísk
• inovácia obsahu športovej prípravy pre COP aj CTM podľa najnovších vývojových
tendencií vo volejbale,
Cieľ č.2 - Pre oblasť práce s reprezentáciou dospelých
Koncepčné budovanie úspešných reprezentačných tímov v kategórii dospelých mužov
aj žien s pravidelnou účasťou na všetkých vrcholových podujatiach.
Výkonnostné ciele:
• postup na ME mužov a žien v r. 2013, 2015, 2017 a 2019
• postup na MS mužov a žien v r. 2014 a 2018
• účasť v Európskej lige mužov a postup do Svetovej ligy mužov
• účasť a udržanie sa v Svetovej lige mužov najneskôr od r. 2016
• postup na OH 2016 a 2020 v kategórii mužov
•
•
•
•

Hlavné úlohy:
zabezpečenie kvalitnej športovej prípravy v súlade so stanovenými výkonnostnými
cieľmi vrátane vytvorenia kvalitných realizačných tímov pri družstvách mužov a žien
kvalitná medzinárodná konfrontácia tímov,
organizácia vrcholových európskych a svetových podujatí (minimálne 1 podujatie v
priebehu dvoch rokov)
zabezpečenie kvalitných materiálno-technických podmienok na prípravu tímov

Cieľ č.3 - Pre oblasť práce s reprezentáciou v plážovom volejbale
Koncepčné budovanie úspešných reprezentačných tímov v kategórii dospelých mužov
aj žien s pravidelnou účasťou na európskych a svetových vrcholových podujatiach.
Výkonnostné ciele:
• účasť 1 ženského tímu vo Svetovej sérii a v sérii ME žien od r. 2013
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•
•
•
•

účasť 1 mužského tímu v sérii ME mužov od r. 2015
účasť 1 mužského tímu vo Svetovej sérii od r. 2017
účasť 1 ženského tímu na OH 2016 a OH 2020
účasť 1 mužského tímu na OH 2020

Hlavné úlohy:
• zabezpečenie kvalitnej športovej prípravy v súlade so stanovenými výkonnostnými
cieľmi
• zabezpečenie kvalitných materiálno-technických podmienok na prípravu tímov
• kvalitná medzinárodná konfrontácia tímov,
• organizácia vrcholových európskych a svetových podujatí (minimálne 1 podujatie v
priebehu 2-3 rokov) od r. 2015
2.2.3. Systém prípravy mládežníckych reprezentačných tímov - centrá olympijskej prípravy
mládeže SVF
Projekt vznikol v r. 1995 ako jeden z nevyhnutných prostriedkov pre skvalitnenie
prípravy juniorských reprezentačných družstiev a vytvorenie kvalitných podmienok pre
vrcholovú prípravu talentovanej mládeže. Do projektu bolo zainteresovaných množstvo
nových subjektov, inak by sa stal nerealizovateľným. Vyžiadal si veľa náročnej práce pri
koordinácii postupných krokov a vytváraní nových vzťahov medzi jednotlivými subjektami.
A.

Športová príprava reprezentačných družstiev v podmienkach OŠG
Jednou z prvoradých úloh projektu je zabezpečiť systematickú, kvalitnú športovú
prípravu RD, na základe dôkladne prepracovaného obsahu športovej prípravy s aplikovaním
najnovších poznatkov vrcholovej volejbalovej prípravy počas trvania projektu. V
podmienkach internátnych športových gymnázií so špeciálne upraveným systémom
vyučovania je možné dostatočne sa venovať všetkým zložkám športovej prípravy.
Kvalitné podmienky pre športovú prípravu zahŕňajú:
• kvalitný tréningový proces (možnosť dvojfázového tréningu)
• ideálne tréningové podmienky (hala, posilňovňa, vhodné podmienky pre tréning vo
vonkajšom prostredí )
• regeneráciu (sauna, masáž, vodoliečba, plaváreň).
•
•
•
•

Prostredníctvom OŠG vytvárame a zabezpečujeme pre RD:
finančné a materiálne zabezpečenie
ideálne študijné podmienky pre reprezentantov
kvalitné tréningové podmienky a regeneráciu
zdravotnú a lekársku starostlivosť

Tento kvalitný tréningový proces je podporený účasťou družstiev na kvalitných
prípravných turnajoch, ale aj štartom v náročnej domácej dlhodobej súťaži v Extralige mužov
a Extralige žien. Jednotlivé družstvá podľa vekových kategórií štartujú v súťažiach SVF tak,
aby ich súťažný proces spĺňal najprísnejšie kritéria náročnosti a kvality. Športová príprava je
riadne plánovaná, oponovaná odborníkmi v rámci RR SVF a vedená k úspešnému vystúpeniu
na MEJ a MSJ. Hráči a hráčky v stredisku môžu zotrvať najneskôr do veku 23 r. Zodpovedný

Koncepcia SVF 2013-2020

Interný dokument SVF

- 20 -

Slovenská volejbalová federácia
Junácka 6
832 80 Bratislava
svf@svf.sk
www.svf.sk

tréner družstva predkladá plán ročného tréningového cyklu pred začiatkom každej sezóny
Reprezentačnej rade SVF. Dlhodobý plán prípravy /minimálne 4 ročný cyklus/ vypracúva a
predkladá Reprezentačnej rade SVF zodpovedný tréner reprezentačného družstva po jeho
ustanovení do funkcie.
B.

Štúdium v COP
Štúdium v stredisku na OŠG je na úrovni gymnaziálneho štúdia so špeciálne
upraveným vyučovacím procesom. V rámci štúdia je uskutočnených niekoľko úľav v
učebných osnovách oproti riadnemu štúdiu na gymnáziu, čo umožňuje vo väčšej miere
venovať sa športovej príprave. Maturitný ročník (ale aj iný), je možné si rozložiť do dvoch
rokov štúdia, v prípade, že študent má veľmi náročný športový program. Ak má študent
dlhodobú absenciu kvôli športovým povinnostiam (rôzne sústredenia, medzinárodné turnaje)
je zabezpečené doučovanie. Hráč zaradený do strediska môže absolvovať štúdium aj v inej
škole ako OŠG prípadne na VŠ alebo univerzite, pokiaľ mu podmienky nedovoľujú
absolvovať štúdium priamo v OŠG. resp. už ukončil štúdium na strednej škole.
Stravovanie hráčov je zabezpečené päťkrát denne (raňajky, desiata, obed, olovrant,
večera).
C.

Organizácia, realizácia a riadenie projektu

Realizácia projektu, znamená vytvorenie vhodných podmienok pre prípravu
reprezentačných družstiev a taktiež rad konkrétnych opatrení pre ich zabezpečenie. Pri
realizácii je nutná prepojenosť a spolupráca všetkých zainteresovaných subjektov (SVF, MŠ
SR, OŠG, kluby, rodičia). Dĺžka trvania prípravy hráča juniorského reprezentačného družstva
v systéme centralizovanej prípravy je ohraničená jeho vekom max. do 23 r.
Činnosť stredísk COP riadi a koordinuje športový riaditeľ v spolupráci so sekciou pre
talentovanú mládež.
športový riaditeľ
financie - správna rada SVF – prezident SVF
program - reprezentačná rada SVF – športový riaditeľ SVF
koordinátor pre mládež
výbery - rada mládeže – zodp. reprezentační tréneri
D.

Výber talentov do stredísk centralizovanej prípravy
Najperspektívnejší a najtalentovanejší hráči a hráčky v danej vekovej kategórii
v Slovenskej republike sú na základe viacstupňového výberu zo športových tried, školských
športových stredísk, resp. ďalší nájdení talentovaní jedinci, prijatí do COP. Vybraní jedinci sú
prijatí do OŠG na základe výberu a odporučenia zodpovedného trénera mládeže SVF (v
mužskej i ženskej zložke).
Z hľadiska výberu a zaradenia hráča do strediska sú rozhodujúce predpoklady:
a) vhodnosť somatotypu – telesná výška, hmotnosť – predikcia na základe odborného
posúdenia röntgenového snímku,
b) pohybové predpoklady,
c) zdravotný stav,
d) osobnostný profil – psychologické testy,
e) dĺžka volejbalovej prípravy – perspektíva vývoja výkonnosti,
f) študijné výsledky
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E.

Príchod a odchod hráčov do strediska
Hráči strediska sú študentmi OŠG, kde je zabezpečený ich vyučovací proces. Do
strediska môžu byť prijatí aj hráči, ktorí neštudujú priamo v OŠG resp. študentmi VŠ alebo
univerzity. Môžu byť aj žiakmi iných špecializovaných stredných škôl a učilíšť s podmienkou
špeciálne upraveného vyučovacieho procesu /napr. individuálny študijný program/ tak, aby
mohol bezproblémovo absolvovať športový program COP. Do strediska môže byť prijatý aj
žiak 9. ročníka ZŠ, resp. v prípade výnimočného talentu aj žiak 8. ročníka ZŠ. Po úspešnom
absolvovaní prijímacích pohovorov (rozsah učiva zo 7. a 8.ročníka pre prijímacie pohovory
na SŠ). Hráči strediska môžu hosťovať aj v iných kluboch, pokiaľ je to prospešné a výhodné
z hľadiska výkonnostného rastu hráča.
Príchod hráčov do strediska
Na základe platných výberových kritérií a po splnení školských požiadaviek môžu byť
hráči prijatí do strediska nasledovne:
a) Hráč bez klubovej príslušnosti sa stáva v zmysle predpisov SVF hráčom SVF pôsobiacim
v stredisku. Hráč podpíše zmluvu so SVF o jeho pôsobení v stredisku a v reprezentácii.
b) Hráč s klubovou príslušnosťou bez zmluvy prestupuje do klubu strediska na základe
dohody o finančnom vyrovnaní s pôvodným klubom v zmysle internej tabuľky o
odstupnom za výchovu hráča. Klub ako aj tréner sú finančné odmenení podľa
stanovených kritérií, tak aby tento prechod hráča bol dostatočnou motiváciou pre systém
výchovy hráčov v dotknutom klube. V prípade nedohody sa postupuje v zmysle platných
predpisov SVF. Hráč podpíše zmluvu so SVF o jeho pôsobení v stredisku a v
reprezentácii.
c) Hráč s klubovou príslušnosťou so zmluvou prestupuje do klubu strediska na základe
dohody o finančnom vyrovnaní s pôvodným klubom alebo na bezplatné hosťovanie na
dobu určitú. Počas doby pôsobenia hráča v COP, hráč podpíše zmluvu so SVF o jeho
pôsobení v COP a v reprezentácii.
Odchod hráčov zo strediska
a) Hráč COP so zmluvou odchádza na základe dohody s novým klubom o odstupnom
b) Zmluvný hráč s pôvodným klubom odchádza na základe zmluvy naspäť do pôvodného
klubu bez finančného vyrovnania
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3.

Financovanie

Financovanie patrí k najdôležitejším oblastiam Slovenskej volejbalovej federácie, ktorého
najzákladnejším cieľom je zabezpečiť dostatočné množstvo finančných prostriedkov a zdrojov,
nevyhnutných pre rozvoj a napredovanie celého športového odvetvia.
Financovaním zabezpečujeme najmä tieto oblasti:
a) činnosť štátnej reprezentácie
b) starostlivosť o talentovanú mládež
c) komplexnú vlastnú činnosť SVF ako aj jej ďalšie prierezové aktivity
d) rozvojové projekty SVF

3.1.

Zdroje financovania
Hlavnými zdrojmi financovania SVF môžu byť:

A. Štátne zdroje:
• z rozpočtu MŠVVaŠ
B. Iné a súkromné zdroje:
•
•
•
•

zdroje 2% daní z príjmov fyzických osôb a právnických osôb,
zmluvy o reklamnej činnosti spoločností, v ktorých má štát podiel (napr. Tipos, SPP).
výroba a vysielanie športu vo verejnoprávnych médiách (napr. Rozhlas a televízia Slovenska),
zdroje EÚ pri schválených projektoch,

•
•
•
•
•
•

rozpočty miest, obcí a samosprávnych krajov,
rozpočty spoločností, v ktorých majú podiel mestá obce a samosprávne kraje.
dary fyzických osôb a právnických osôb,
zmluvy z reklamnej činnosti,
peňažné a nepeňažné plnenia za služby vykonávané SVF,
hodnota práce dobrovoľníkov.

C. Vlastné zdroje:
• príjem z členských príspevkov
• príjem športujúcej osoby,
• príjem zákonného zástupcu športujúcej osoby.

3.1.1. Financovanie volejbalu zo štátnych zdrojov
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Najväčším zdrojom financovania činnosti SVF, činnosti štátnej reprezentácie a talentovanej
mládeže je štátny rozpočet. Financie zo štátneho rozpočtu sú prerozdeľované z kapitoly
MŠVVaŠ v súlade so schválenou koncepciou športu do r. 2020 pre jednotlivé športové
odvetvia na základe koeficientu, ktorý úmerne prepočítava spoločenský význam jednotlivých
športov nasledovne:
Koeficient športu = Športový úspech x Záujem o šport
Športový úspech je v kolektívnom športe daný postavením daného športu vo svojej svetovej
federácii. V kolektívnom športe je určený postavením Slovenska v oficiálnom rebríčku svetovej
federácie a v redukovanom poradí európskych krajín v rámci tohto rebríčka.
Športový úspech je ďalej prepočítaný na 100%, aby sa zohľadnil rôzny počet členských krajín
v medzinárodných športových federáciách, a vynásobený koeficientom významu výsledku, ktorý
klesá nepriamo úmerne s výsledkom.
Záujem o šport sa skladá s troch čiastkových záujmov:
• záujem obyvateľov Slovenska o daný šport, zistený prieskumami verejnej mienky,
• záujem medzinárodnej verejnosti o daný šport, daný jeho sledovanosťou v medzinárodných
médiách, zistený agentúrnym prieskumom,
• záujem športovcov, daný počtom registrovaných aktívnych športovcov, zistený zverejnením
registrov športovcov v informačnom systéme verejnej správy o športe a preukázaním
zaplatenia členských príspevkov.
SVF má slobodu narábania s poskytnutými prostriedkami zo štátneho rozpočtu za podmienok:
• zverejňovania použitia poskytnutej dotácie a iných zdrojov,
• zverejňovania výročnej správy,
• vkladania štruktúrovaných informácií o vlastnom športovom odvetví do informačného
systému v športe,
• uvádzania loga poskytovateľa s textovou informáciou o poskytnutom príspevku zo štátneho
rozpočtu, a pri prezentácii účelu alebo projektu, informovania médií a verejnosti
o poskytovateľovi príspevku.
3.1.2. Iné a súkromné zdroje financovania
Túto oblasť financovania zastrešuje vlastná marketingová činnosť SVF. Marketing sa stáva
kľúčovým činiteľom pri vytváraní podmienok a finančnej stability SVF, ktorý je základným
predpokladom pre kvalitné výsledky vo volejbale a rast všeobecnej popularity športu. Marketing
prostredníctvom jeho nástrojov významne ovplyvňuje nielen príjmy SVF, ale aj posilňuje celkový
imidž športu, ako aj zvýšuje kvalitatívnu úroveň volejbalu, ako jedného z najperspektívnejších
športových odvetví. Prioritou marketingovej činnosti je špecifikovať formy a metódy vlastnej
marketingovej komunikácie tak, aby sme volejbal a beachvolejbal predstavili ako atraktívny produkt,
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ktorý sa môže stať zaujímavou súčasťou marketingového komunikačného mixu partnerov SVF.
Ciele v rámci marketingovej činnosti môžeme definovať nasledovne:
a) Ciele strategické a komunikačné
• skvalitnenie marketingovej komunikácie SVF, vytváranie imidžu modernej športovej
organizácie.
• aktívna činnosť marketingovej a reklamnej spoločnosti SVF – Slovak
Volleymanagement s.r.o.
• uzatváranie zmluvných vzťahov so silnými reklamnými partnermi na dlhšie časové
obdobie, aktívne a cielené vyhľadávanie nových obchodných a reklamných partnerov
ako aj dodávateľov a zároveň udžanie si stabilných dlhoročných partnerov.
• organizácia kvalitných a významných volejbalových medzinárodných a domácich
podujatí
b) Ciele finančné
• pozitívne ovplyvňovať kľúčové hospodárske ukazovatele SVF a zároveň aj SVM tak,
aby do roku 2020 tvorili iné a súkromné zdroje minimálne 1/3 zdrojov SVF.
a) rast celkového obratu,
b) zníženie nákladov na organizáciu eventov,
c) rast príjmov z marketingovej činnosti (reklama, sponzoring, dary, 2% z dane),
d) rast produktovej podpory (bartrové partnerstvá)
•
stanovenie rozpočtu pre podporu marketingu, monitoring jednotlivých
ukazovateľov, záverečný reporting.
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4.

Ďalšie prierezové činnosti SVF

4.1.

Športová diplomacia a medzinárodná spolupráca

Volejbal ako jeden z najsilnejších športových odvetví zastáva významné miesto v športovej
hierarchii na svete ale i na Slovensku. Z tohto dôvodu je športová diplomacia veľmi významnou
činnosťou SVF, jednak smerom k medzinárodným strešným volejbalovým organizáciám, ako i k
významným vládnym inštitúciám ovplyvňujúcim športové dianie na Slovensku (MŠVVaŠ SR) a
ďalším dôležitým športovým organizáciám (SOV, KŠZ). Účasť zástupcov SVF v jednotlivých
orgánoch a pracovných komisiách týchto významných organizácii je významnou súčasťou koncepcie
SVF s možnosťou priamo ovplyvňovať a podieľať sa na celkovom napredovaní športu ako i na tvorbe
legislatívneho rámca.
Rovnako prioritná a veľmi dôležitá je vnútorná diplomacia a činnosť pri vytváraní dostatočne
kvalitných vzťahov s klubmi a ďalšími členmi SVF. Ovplyvňuje to najmä kvalita riadenia vlastnej
činnosti, kvalita organizácie domácich súťaží ako vzťahy a podpora pri výchove talentovanej mládeže
v strediskách zastrešených klubmi.
4.1.1. Medzinárodné vzťahy a spolupráca
Ciele a úlohy:
• zastúpenie v najvyššom orgáne Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) ako i v ďalších
pracovných komisiách CEV,
• presadenie našich zástupcov do komisií FIVB do r. 2016,
• spolupráca s jednotlivými úsekmi CEV a FIVB, pri riadení, koordinácii a organizácii
medzinárodných podujatí,
• spolupráca s FIVB a CEV na rozvojových projektoch SVF
• bilaterálna spolupráca s národnými volejbalovými federáciami, udžiavanie úzkych kontaktov a
vzťahov najmä s najsilnejšími svetovými federáciami
4.1.2. Vnútorné vzťahy a spolupráca
Ciele a úlohy:
• zastúpenie v najvyšších športových orgánoch športových organizácii na Slovensku v SOV a
KŠZ
• aktívne ovplyvňovanie legislatívneho rámca pre šport, vytváranie vzťahov na parlamentnej
úrovni
• úzka spolupráca s jednotlivými oddeleniami MŠVVaŠ SR, predkladanie kvalitných projektov
a ich komunikácia
• spolupráca s klubmi pri zazpečení a organizácii domácich dlhodobých súťaží a v oblasti
starostlivosti o talentovanú mládež
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• riadenie vlastnej činnosti SVF prostredníctvom vlastných orgánov a odborných komisií so
zastúpením členov klubov SVF
• vytváranie vzťahov na komunálnej úrovni pri organizácii významných medzinárodných a
domácich volejbalových a beachvolejbalových podujatí
• spolupráca s Oblastnými výbormi SVF v záujme podpory regionálneho volejbalu a domácich
oblastných súťaží

4.2.

Domáce súťaže

Domáce súťaže sú ďalšou prioritnou oblasťou SVF, ktorá je zdrojom výchovy talentovaných
hráčov a hráčok z ktorých sa vytvárajú reprezentačné tímy vo všetkých vekových kategóriách v
mužskej aj ženskej zložke. Dlhodobé súťaže sa taktiež významne sa podieľajú na tvorbe celkového
imidžu nášho športového odvetvia. V súťažiach participujú kluby, ktoré sú základnou bunkou, pre
existenciu nášho športového odvetvia.
Ciele a úlohy:
• vytváranie ekonomicky čo najefektívnejších modelov súťaží s dodržaním parametrov z
hľadiska požadovaných počtov stretnutí
• vytváranie kvalitnej športovej legislatívy
• podpora najvyšších súťaží v oblasti vymedzenia marketingového rámca, športovo - technickej
a organizačnej kvality súťaže, podpora účasti klubov v medzinárodných súťažiach CEV a
MEVZA
• podpora medializácie domácich súťaží a zabezpečenie vysielania TV
• podpora pri organizácii finále Slovenského pohára mužov a žien vo volejbale, ako
vrcholového domáceho podujatia
• podpora pri budovaní materiálno-technickej základni klubov
• zabezpečiť kvalitný komunikačný a štatistický systém výsledkov súťaží
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