SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava

ÚSEK MLÁDEŽE

ZÁPIS
ZO ZASADNUTIA RADY MLÁDEŽE
Termín:

3. 12. 2018

Miesto:

Dom športu, Bratislava

Účastníci:

pp. Martin Májek, Marek Rojko, Josef Mihalco, Michaela Cibulová, Ľubomír
Paška, Dalibor Andrisík, Alena Bieliková, Michal Červenák, Ladislav Popeláš,
Milan Kundľa, Tatiana Vestenická (hosť)

Zasadnutie Rady mládeže Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej RM SVF) otvoril M. Májek,
privítal všetkých členov RM SVF, oboznámil prítomných s programom zasadnutia a vyzval prítomných
o pripomienky resp. doplňujúce body do programu. K navrhovanému programu zasadnutia neboli
vznesené členmi RM žiadne pripomienky.

K BODU Č. 1: INFROMÁCIE Z HOSPITÁCIÍ V CTM
M. Májek
•
informoval o kontrolných výjazdoch do CTM. Závery: CTM v Žiline – celková spokojnosť ,
CTM vo VKP Bratislava – kombinácia chlapci a dievčatá v tréningových skupinách, CTM
v Starej Ľubovni – veľké počty hráčov, CTM vo Svidníku – zaujímavé typy hráčov v mladších
ročníkoch. Celkové hodnotenie je pozitívne, mínusom – malý dôraz na techniku HČ

K BODU Č. 2: SPRÁVA Z REGIONÁLNYCH VÝBEROV
M. Májek
• p. Májek – podal informáciu o uskutočnených regionálnych výberoch dievčat (52
hráčok)a chlapcov (30 hráčov) v oblastiach BA a západ a pripravovaných výberoch pre oblasť
stred a východ
• p. Rojko – vysvetlil potrebu a zámer regionálnych výberov a informoval o následných 4stretnutiach. Cieľom je mať prehľad o jednotlivých testovaných deťoch v ročníkoch po celej
republike bez iných motívov. Na budúci rok bude oficiálne stretnutie výberov oblastí, na ktoré
si bude oblasť vo svojej pôsobnosti vyberať deti a trénerov, ktorí budú reprezentovať samotnú
oblasť a podujatie bude základným rámcom pre výber detí do tvoriacich sa RD mládeže.
Oblastné testovania, zrazy, výbery sú plne kompetencii OV SVF a klubov pracujúcich
v danom regióne.

K BODU Č.3: PREDBEŽNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ÚSEK TALENTOVANEJ MLÁDEŽE PRE ROK
2019
M.Májek
• p. Májek – predložil pracovnú verziu rozpočtu na rok 2019
• p. Rojko – objasnil predložený návrh rozpočtu a vyjadril sa k jednotlivým položkám
• p. Mihalco – podal informáciu k rozpočtu pre školské súťaže
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K BODU Č. 4: ZÁVERY Z PROGRAMOVEJ KONFERENCIE MLÁDEŽE 2018
M.Rojko
• p. Rojko – predložil závery z Konferencie mládeže a urobil sumár 22 bodov, ktoré konferencia
priniesla. Najdiskutovanejšie boli témy školských súťaží a vekových kategórií.
• Zástupcovia oblastí – predložili opakovane už na predchádzajúcej RM SVF v auguste podnety
a návrhy nahradiť, alebo posunúť MIDI volejbal (4-kový) do nižšej vekovej kategórie,
formátom šestkového, zaradeného do kategórie mladšieho žiactva, s následnou úpravou
pravidiel ako v 4-kovom, t.z. rotácia na podaní (každý hráč môže podávať max. 3x po sebe)
a obmedzenie pri príjme podania (príjem podania nemôže preletieť k súperovi)
• Zástupcovia oblastí – dali dva návrhy k vekovým kategóriám, 1. Ostanú v platnosti tak ako
teraz, 2. Dievčatá budú mať rovnaké dátumy ako chlapci, t.j. po 1.1. (budú o 8 mesiacov
„ostaršené“)
• všetci zástupcovia oblastí sa k tomu vyjadrili, preferujú variantu č.2 – po 1.1., ale potrebujú
návrh prerokovať v oblasti. Okrem Bratislavy, ktorá súhlasí s návrhom „ostaršenia“ a má ho už
aj schválený.

K BODU Č. 5: NOVÁ ŠTRUKTÚRA VÝCHOVY TALENTOVANEJ MLÁDEŽE
M. Rojko
•

p. Rojko – predložil a vysvetlil návrh úpravy systému športovo-talentovanej mládeže na
obdobie 2019-2023. Zároveň informoval o pripravovaných kritériách pre výberové konania na
CTM a TSM. Požiadal členov Rady mládeže o podporu týchto zmien.

K BODU Č. 6: INFORMÁCIE Z OBLASTI VÝCHOD
M. Kundľa
- informoval o návrhoch vekových kategórií dievčat (2 návrhy k 1.1.)
- žiadosť o zaplatenie nákladov na školenie trénerov – p. Rojko reagoval, že práve forma
doškoľovania vzdelávania trénerov v regiónoch môže byť financovaná z rozpočtu TMK
SVF
- zvýšili si počet rozhodcov, zrušili vekový limit a práve vyškolili 12 nových rozhodcov,
problém so 16-ročným rozhodcom – p. Májek a p. Vestenická odpovedali a navrhli osloviť
AVR ohľadom tejto záležitosti

K BODU Č. 7: INFORMÁCIE OBLASTI STRED
A. Bieliková
- informovala o nefunkčnosti vekového obmedzenia pri súpiskách v systéme
- žiada, aby na každej súpiske mládežníckeho družstva bol uvedený tréner (podľa VP),
lebo momentálne je možné vystaviť súpisku bez trénera
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K BODU Č. 8: INFORMÁCIE Z OBLASTI ZÁPAD
M. Červenák
informoval o počtoch družstiev v oblasti
bez podnetu od klubov

K BODU Č. 9: INFORMÁCIE Z OBLASTI BRATISLAVA
L. Popeláš
požadoval viac turnajov pre kategóriu žiactva napr. Zimný pohár medzi oblasťami – p.
Rojko odpovedal, že to môže byť napr. Slov. pohár oblastných výberov
požiadavka na vytvorenie súťaže mužov a žien do 23 rokov, min. formou Slov. pohára –
p. Májek odpovedal, môže to vyriešiť Univerzitná súťaž
pozvánka a program Rady mládeže by mali byť na webe SVF

K BODU Č.10: RÔZNE
•
•

•

p. Paška – navrhol používať sadu dresov s číslami 1-99 a aby boli mládežnícke súťaže
organizované ako dlhodobé a nie formou jednorazových turnajov
p. Cibulová – informovala o Projekte centier plážového volejbalu, ktorý vytvára podmienky na
fungovanie mládežníckeho plážového volejbalu v spádových oblastiach a je podporený zo
SVF
p. Vestenická – podala informácie z Konferencie kontrolórov športových zväzov

Zapísala: Michaela Cibulová

Martin Májek
koordinátor mládeže SVF

V Bratislave 3.12.2018

3

SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava

ÚSEK MLÁDEŽE
Uznesenia
z Rady mládeže konanej dňa 3.12.2018

UZNESENIE RM 4/2018
RADA MLÁDEŽE BERIE NA VEDOMIE:
informácie z hospitácií v CTM
správu z regionálnych výberov
predbežný návrh rozpočtu na výchovu talentovanej mládeže na rok 2019
predložený pracovný materiál o pripravovanej úprave systému starostlivosti o talentovanú
mládež
e) informácie z oblasti Východ
f) informácie z oblasti Stred
g) informácie z oblasti Západ
h) informácie z oblasti Bratislava
i) rôzne
a)
b)
c)
d)

UZNESENIE RM 5/2018
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
•

Oblastným zástupcom v RM prerokovať a prijať v OV návrh Rady mládeže SVF ohľadom
začlenenia súťaží šestkového volejbalu v kategórii mladšieho žiactva s upravenými pravidlami
(t.z. rotácia na podaní - každý hráč môže podávať max. 3x po sebe, obmedzenie pri príjme
podania - príjem podania nemôže preletieť k súperovi) v nasledovnej štruktúre pre ročník
2019/2020:
Juniori
Kadeti
St. žiaci
Ml. žiaci
Midi
Mini
Temín:
Zodpovední:

1.1.2000
1.1.2002
1.1.2004
1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008

Podľa doteraz platného stavu
vekových kategórií:

Juniorky
Kadetky
St. žiačky
Ml. žiačky
Midi
Mini

1.9.2000
1.9.2002
1.9.2004
1.9.2006
1.9.2007
1.9.2008

do najbližšej RM SVF
oblastní zástupcovia v RM SVF
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•

Oblastným zástupcom v RM (okrem oblasti Bratislava, kde už bol bod 2. schválený)
prerokovať a prijať v OV jeden z dvoch návrhov Rady mládeže SVF ohľadom vekových
kategórií dievčat pre ročník 2019/2020 nasledovne:
1.
2.

Vekové kategórie ostanú v platnosti tak ako doteraz - 1.9. a mladšie
alebo
Dievčatá budú mať rovnaké dátumy ako chlapci, t.j. po 1.1.a mladšie - budú o 8
mesiacov „ostaršené“

Príklad pre sezónu 2019/2020:

Temín:
Zodpovední:

Juniorky
Kadetky
St. žiačky
Ml. žiačky
Midi
Mini

1.1.2000
1.1.2002
1.1.2004
1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008

do najbližšej RM SVF
oblastní zástupcovia v RM SVF
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