SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava

ÚSEK MLÁDEŽE

ZÁPIS
ZO ZASADNUTIA RADY MLÁDEŽE

Termín:

24. septembra 2014

Miesto:

Dom športu, Bratislava, miestnosť č. 407

Účastníci:

pp. Josef Mihalco, Marek Prokeš, Eva Koseková, Michaela Cibulová, Stanislav
Demetrovič, Miroslav Palgut, Mária Andová, Jaroslav Štrba, Slavomír Huba,
Juraj Cahajla

Zasadnutie Rady mládeže SVF otvoril J. Mihalco, privítal všetkých členov Rady mládeže SVF
(ďalej len RM), oboznámil prítomných s programom zasadnutia a vyzval prítomných o pripomienky k
programu. K navrhovanému programu zasadnutia neboli vznesené členmi RM žiadne pripomienky.
J. Mihalco informoval prítomných o zmenách v zložení Rady mládeže. Na základe rozhodnutia
Oblastného výboru – východ, ktorý na svojom zasadnutí schválil výmenu člena RM za oblasť východ
E. Kudzeja, ktorého nahradí Juraj Cahajla. Ďalšia zmena nastala na pozícii zástupcu CTM –
chlapčenská zložka, kde M. Meriača, ktorý požiadal o uvoľnenie RM na základe odchodu do
zahraničia, nahradil Slavomír Huba ktorý sa stal hlavným tréner CTM Humenné. Obom novým členom
RM bol odovzdaný menovací dekrét člena RM SVF.
K BODU Č. 1:

KONTROLA UZNESENÍ

Uznesenie 5/2014
Uznesenie 6/2014
Uznesenie 7/2014
Uznesenie 8/2014
Uznesenie 9/2014
K BODU Č. 2:

úloha trvá
úloha splnená
úloha splnená
úloha splnená
úloha trvá

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

J. Mihalco
- predložil prítomným členom RM SVF návrh rozpočtu na rok 2014, návrh rozpočtu na rok 2014 bol
do detailov prediskutovaný na poslednom rokovaní RM
M. Palgut
- sa informoval či finančné prostriedky na MiniCool a MidiCool Volley sú v rámci dotácie na mládež,
alebo je to samostatná dotácia na školské projekty
J. Mihalco
- dotácia na školské projekty bola zrušená takže finančný príspevok na Mini a Midi je v rámci rozpočtu
na mládež
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E. Koseková
- sa informovala či je obsahom celkovej finančnej dotácie na mládež aj dotácia na mládežnícku
reprezentáciu, alebo je dotácia určená len na CTM
J. Mihalco
- odpovedal, že finančná dotácia z prostriedkov MŠVVaŠ SR na mládež je určená na podporu športovo
talentovanej mládeže v čom je zahrnutá podpora mládežníckych reprezentačných družstiev
(juniorská a kadetská reprezentácia), nakoľko neboli k rozpočtu žiadne ďalšie pripomienky, dal
hlasovať o schválení rozpočtu pre mládež na rok 2014
Hlasovali za
9 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov
K BODU Č. 3:

INFORMÁCIE O PROJEKTOCH MŠVVaŠ SR NA ROK 2015

J. Mihalco
- informoval, že do dnešného dňa neboli uverejnené MŠVVaŠ SR žiadne výzvy na rok 2015
K BODU Č. 4:

NÁVRH NA NOVÉ KRITÉRIA PREROZDELENIA FIN. PROSTRIEDKOV PRE MLÁDEŽ

J. Mihalco
- predložil členom RM návrh na nové rozdelenie finančných prostriedkov pre mládež a k uvedenej
problematike otvoril diskusiu
E. Koseková
- sa informovala čo znamená “Podpora organizácie mládežníckych majstrovstiev Slovenska“, ktoré je
uvedené v bode 6A
J. Mihalco
- vysvetlil, že tieto finančné prostriedky budú poskytnuté volejbalovým klubom, ktoré usporiadajú
finálový turnaj majstrovstiev Slovenka, uvedené finančné prostriedky budú poskytnuté VK na základe
podpísania zmluvy o spolupráci, tieto fin. prostriedky budú môcť byť využité na organizačné
zabezpečenie M SR
E. Koseková
- uviedla že má podnety z klubov, že vypísané kritéria a podmienky na organizáciu M SR nie sú
rovnaké
J. Mihalco
- odpovedal, že podľa jeho informácií sú podmienky pre všetkých rovnaké, vopred vypísané a SVF
finančne hradí len náklady na rozhodcov, technického delegáta, medaily a diplomy
M. Prokeš
- poznamenal, že úvodné kritéria sú rovnaké, mohla však nastať situácia, že neskôr sa upustilo od
niektorých bodov napr. nepodarilo sa zabezpečiť vysielanie cez TVCOM nakoľko pôvodný organizátor
odstúpil od usporiadania M SR
M. Andová
- vypísané podmienky a kritéria na organizáciu M SR sú vopred stanovené a pre všetkých rovnaké,
návrh na podporu organizátorov M SR uvedený v bode 6A bude mať medzi organizátormi pozitívny
ohlas
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J. Mihalco
- upozornil na ďalšiu novú kapitolu v návrhu a to bod 7A “Dotácia na oblastných koordinátorov“,
účelom tejto dotácie je rozvoj volejbalu na Slovensku, snahou SVF by malo byť, aby sa v každej oblasti
našla zodpovedná osoba ktorá by pracovala na rozvoji mládežníckeho volejbalu v oblasti, vytváranie
nových klubov pri školách kde funguje dlhodobo Mini a Midi, vyhľadávanie talentovaných jedincov a
odporúčanie do RD, COP, CTM, nájsť na túto pozíciu koordinátora – skauta, ktorý by bol schopný
riešiť túto problematiku, za uvedenú prácu by dostával určenú finančnú odmenu, ktorá by bola
zložená z pevnej a pohyblivej čiastky, zároveň im budú hradené náklady na telefón a cestovanie a ich
výška bude vopred stanovená
M. Palgut
- poznamenal, že osoba zodpovedná za oblasť BA, bude mať najmenej roboty a asi aj najmenšie
náklady na činnosť, preto by bolo vhodné odmenu diferencovať
S. Demetrovič
- finančná odmena pre koordinátorov by mala pozostávať z dvoch položiek a to z paušálnej mzdy
a pohyblivej zložky – odmeny za výkon
E. Koseková
- odporučila, aby odmena pre tieto osoby bola rozčlenená do troch kapitol,
- finančná mzda rovnaká pre všetkých koordinátorov
- náklady (cestovné, mobil)
- pohyblivá položka - odmena za dosiahnuté výsledky
S. Demetrovič
- bude potrebné vypracovať presnú pracovnú náplň koordinátora a spôsob kontroly jeho činnosti
(pracovný výkaz), ďalej uviedol, že už dávnejšie sme sa snažili zapojiť školy do súťaží SVF, ale
stroskotalo to na administratíve t.j. poplatkoch
E. Koseková
- je potrebné poslať túto informáciu aj na predsedov oblastných výborov, aby mohli prípadne oni
odporučiť osobu vhodnú na túto pozíciu
J. Mihalco
- navrhol rozdeliť celú dotáciu nasledovne
15 % - mesačná odmena x 4= 60%
20% náklady
20% pohyblivá položka (odmena)
M. Andová
- vytvorenie takejto pozície je dobrá myšlienka ale bude asi ťažké nájsť na túto pozíciu správne osoby,
zároveň sa opýtala kto bude kontrolovať činnosť koordinátora
J. Mihalco
- v prvom rade ich bude kontrolovať predseda Rady mládeže, členovia Rady mládeže a svoju úlohu na
kontrolu budú mať aj predsedovia oblastných výborov
M. Andová
- poznamenala, že asi hlavnou náplňou tejto prac. pozície bude komunikácia so školami, hľadanie
talentovaných detí a ich odporučenie do útvarov talentovanej mládeže, ďalej hľadanie možnosti
zapojenia školských družstiev zo súťaží Mini a Midi do klubových súťaží SVF
E. Koseková
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- nakoľko návrh je len v % chce sa opýtať z akého finančného návrhu sa vychádzalo pri tvorbe tohto
materiálu
J. Mihalco
- v návrhu sa vychádzalo z posledného rozpočtu na mládež t.j. rok 2014
E. Koseková
- navrhla k bodu 2A – v základných podmienkach pre pridelenie štatútu CTM znížiť trénerskú
kvalifikáciu u druhého trénera CTM na II. stupeň
- s uvedenou pripomienkou sa stotožnili všetci členovia RM
J. Mihalco
- v bode 3A finančná podpora nižších ÚTM (ŠT, ŠŠS, ŠSZČ, VK) je návrh na zníženie celkového počtu
podporovaných klubov zo súčasných 32 na 24
E. Koseková
- odporučila neznižovať celkový počet podporovaných ÚTM, ale podporiť pri jednom klube so
štatútom ÚTM len 2 družstvá
- s uvedenou pripomienkou sa stotožnili všetci členovia RM
M. Cibulová
- k bodu 4A len ozrejmila, že sa prostredníctvom vedenia SVF snažia presadiť na MŠVVA SR, aby
beach volejbal bol hodnotený za svoje výsledky a dostával za to aj adekvátnu dotáciu, všetky výsledky
a úspechy sa predkladajú, ale aj tak sa beach volejbal do hodnotenia MŠ nedostal a nemá z MŠ
žiadnu finančnú podporu, N. Dubovcová a D. Nestarcová sú finančne podporované v rámci celkového
rozpočtu SVF a z dotácie z Olympijského výboru
J. Mihalco
- k bodu 4A a 5A neboli žiadne pripomienky
J. Mihalco
- v bode 6A podpora org. mládežníckych M SR je pre každé M SR rovnaká finančná podpora
- v bode 7A je návrh na finančné zabezpečenie školských súťaží Mini a Midi
J. Mihalco
- dal hlasovať o návrhu na nové rozdelenie finančných prostriedkov úseku mládeže s pripomienkami
s platnosťou od roku 2015
Hlasovali za
9 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov
E. Koseková
- upozornila na skutočnosť, že každú sezónu v klube zaregistrujeme cca 40 nových hráčok v kategórii
ml. žiačok, bolo by vhodné keby sa pre tieto deti nemuseli robiť registračné preukazy a v súťaži by
hrali na overenú súpisku, okrem finančného zaťaženia je tu problém s potrebnými dokumentmi,
preto navrhla, aby RM predložila na Správnu Radu SVF uznesenie s návrhom, aby sa súťaže mladších
žiakov a žiačok hrali len na základe súpisky potvrdenej oblastným predsedom a bez licencie
M. Palgut
- na základe tohtoročnej skúsenosti podporil túto žiadosť, vidí sa mu to ako rozumné riešenie
uvedenej situácie
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J. Mihalco
- dal hlasovať o návrhu E. Kosekovej na Správnu Radu : Súťaže mladších žiakov a žiačok hrať len na
základe súpisky potvrdenej oblastným predsedom bez hráčskych licencií
Hlasovali za
9 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov
K BODU Č 5. : NÁVRH DLHODOBEJ KONCEPCIE ROZVOJA MLÁDEŽE PRI EXTR. KLUBOCH
K uvedenej problematike prebehla diskusia členov RM po ktorej sa členovia RM zhodli na tom, že
k uvedenej koncepcii je potrebné vypracovať písomný pracovný materiál na riešenie uvedenej
dlhodobej koncepcie :
Zodpovední : M. Cibulová, M. Andová, M. Palgut
K BODU Č 6. : PRAVIDLÁ 4-KOVÉHO VOLEJBALU (MIDICOOL A MINICOOL)
S. Demetrovič
- prezentoval hlavné úpravy pravidiel vo 4-kovom volejbale (Midi) s pripomienkami klubov a
z jednotlivých oblastí
J. Štrba
- odporučil upraviť nákres ihriska pre 4-kový volejbal
J. Mihalco
- uviedol, že potrebné zmeny v nákrese ihriska dopracuje
S. Demetrovič
- ďalej odprezentoval úpravu pravidiel pre školské súťaže MiniCool
J. Mihalco
- dal hlasovať o úprave a zosúladení pravidiel 4-kového volejbalu SVF so školskou súťažou MidiCool
a úpravu pravidiel školskej súťaže MiniCool
Hlasovali za
9 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov
K BODU Č 7. : INFORMÁCIE O AKTUÁLNOM ROČNÍKU ŠKOLSKÝCH SUŤAŽÍ
S. Demetrovič
- informoval členov RM o aktuálnej situácii v školských súťažiach Mini a Midi, od minulého roku nie sú
tieto projekty finančne podporované prostredníctvom MŠ, uzávierka prihlášok na nový súťažný
ročník je do 15.10. 2014, súťaže Mini a Midi budú prebiehať rovnako ako v minulom ročníku t.j. 6
základných kôl, následne majstrovstvá oblastí a majstrovstvá SR, výsledky sa budú uverejňovať na
webovej stránke SVF
E. Koseková
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- požiadala S. Demetroviča, že je potrebné poslať na oblastné výbory termíny a miesta usporiadania
oblastných finále
S. Demetrovič
- túto žiadosť musia splniť všetci koordinátori školských súťaží
J. Mihalco
- poznamenal, že by sa mala zlepšiť komunikácia jednotlivých koordinátorov s predsedami oblastí
a mali by pravidelne informovať predsedov oblastí o pripravovaných akciách resp. finálových
turnajoch
K BODU Č 8. : INFORMÁCIE Z OBLASTI VÝCHOD
J. Cahajla
- informoval o počte prihlásených družstiev v mládežníckych súťažiach oblasti východ
- opýtal sa prečo p. M. Kumi je koordinátorom školských súťaží oblasti východ
- ďalej uviedol, že dostal podnet od pána Štefana Čsusa z MVK Snina, s upozornením že tréneri COP
Nitra nekomunikujú s predstaviteľmi klubov
- ďalšou pripomienkou z oblasti východ bolo neskoré posielanie registračných preukazov
J. Mihalco
- reagoval na pripomienku ohľadom koordinátora M. Kumiho, výber koordinátorov školských súťaží je
v kompetencii koordinátora RM SVF, pán M. Kumi si plní všetky úlohy ktoré sú mu uložené v rámci
školských súťaží, od nástupu do funkcie koordinátora školských súťaží oblasti východ dochádza
k neustálemu nárastu družstiev, prišlo k stabilizácii družstiev v oblasti východ a zástupcovia ZŠ sú
s jeho prácou spokojní
M.Prokeš
- podnet Š. Čusa riešil telefonicky T. Singer, a tréneri COP boli vyzvaní k lepšej a ústretovejšej
komunikácii s predstaviteľmi klubov
J. Mihalco
- vydávanie registračných preukazov je v plnej kompetencii matriky SVF, ale od nového ročníka sa
pripravuje nový systém vydávania preukazov
K BODU Č 9. : INFORMÁCIE Z OBLASTI ZÁPAD
M. Andová
- skonštatovala, že v oblasti západ v súťažiach je to veľmi zlé v chlapčenskej zložke a oblasť západ sa
spája s oblasťou Bratislava, v dievčenskej zložke je to zatiaľ v poriadku
- tréneri z oblasti západ sa chcú informovať prečo sa nemôže uskutočniť M SR v 6-kovom volejbale ml.
žiačok
- ďalej predniesla žiadosť od trénera P. Rieckeho z NMnV na doriešenie postupu družstva COP Nitra
na M SR v kategórii kadetiek, cituje “cieľom tohto návrhu je dosiahnutie spravodlivého
a rovnocenného postavenia oblasti Západ voči iným oblastiam, ktoré nemajú umelo vloženú
prekážku postupu na M-SR v podobe účasti družstva COP Nitra, návrh na riešenie:
Ak družstvo COP Nitra skončí v oblasti Západ do 2. postupového miesta, tak bude hrať baráž o postup
s iným družstvom na 2. mieste - postupne z každej oblasti:
napr.:
2015/2016 s 2. družstvom Oblasti Východ
2016/2017 s 2. družstvom Oblasti BA
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2017/2018 s 2. družstvom Oblasti Stred
2018/2019 s 3. družstvom Oblasti Západ
na M-SR by postupoval víťaz baráže a z Oblasti Západ by postupovali družstvá na 1. a 3.mieste,
družstvo z 1.miesta oblasti, ktoré hrá baráž a prvé dve družstvá z ostatných oblastí, baráž by sa hrala
na palubovke oblastného družstva (COP Nitra vycestuje za štátne), hralo by sa na 2 zápasy, v prípade
zápasov 1:1 by rozhodoval zlatý set“
E. Koseková
- uviedla, že asi najlepším riešením by bolo keby sa opätovne hrali semifinálové stretnutia družstiev na
2. a 3. mieste zo všetkých oblastí, nevýhodou je zvýšenie finančných nákladov pre kluby, ale je to
objektívne riešenie danej situácie, je zrejmé že družstvám v oblasti západ chýba motivácia
M. Prokeš
- uviedol že je to dlhodobá záležitosť a prikláňa sa k alternatíve semifinálových zápasov, ale je
potrebné tento návrh preveriť s Ľ. Stražayom, či sú voľné termíny a pod., resp. prediskutovať to
s predsedami oblastí
J. Mihalco
- odporučil, aby do budúceho zasadnutia RM pripravil M. Prokeš v spolupráci s Ľ. Stražayom návrh
postupového kľúča družstiev na M SR v súťaži kadetiek
M. Andová
- pripomenula, že dávnejšie sme sa rozprávali o uskutočnení jedného turnaja medzi družstvami CTM
v chlapčenskej zložke a bolo by vhodné túto myšlienku zrealizovať, jedná sa o jeden turnaj v roku na
náklady CTM a každý rok by turnaj organizovala iná CTM

K BODU Č 10. : INFORMÁCIE Z OBLASTI STRED
J. Štrba
- informoval prítomných o počtoch družstiev v jednotlivých mládežníckych súťažiach, v tomto
súťažnom ročníku nepriaznivo pôsobí na celkový priebeh súťaže kvalifikácia kadetiek a všetky
mládežnícke súťaže končia do konca marca, ďalej požiadal aby zápisnice zo zasadnutia RM SVF boli
posielané na oblastných predsedov, opätovne sa vrátil k problematike súťaže 6-kové volejbalu
v kategórii mladších žiačok, kde uviedol niekoľko argumentov na opätovné prehodnotenie
rozhodnutia RM
E. Koseková
- uviedla, že oblasť Bratislava na svojom zasadnutí odmietla hrať 6-kový volejbal v kategórii ml.
žiačok, prejavili záujem hrať len 4-kový volejbal
J. Mihalco
- v kategórii mladších žiačok bola vypísaná súťaž len vo 4-kovom volejbale s finálovým turnajom,
v minulom roku sme riešili obdobný problém a mimoriadne sme odsúhlasili výnimku na organizáciu
finálového turnaj, v tomto roku sme túto záležitosť riešili na poslednom zasadnutí RM a návrh
neodsúhlasili
S. Demetrovič
- uviedol, že nikto nebráni žiadnej oblasti hrať 6-kový volejbal na úrovni oblasti
M. Andová
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- v oblasti západ sa hrá tiež 6-kový volejbal ml. žiačok a je záujem o vypísanie finálového turnaja
v tejto súťaži

J. Mihalco
- na návrh zástupcu oblasti západ a stred dal J. Mihalco hlasovať o vypísaní finálového turnaja M SR
v 6-kovom volejbale
Hlasovali za
2 členovia
Hlasovali proti
2 členov
Zdržal sa
5 členov
K BODU Č 11. : RÔZNE
J. Mihalco
- predniesol žiadosť SVM Senica o presunutie štatútu ÚTM z volejbalového klubu SVM Senica na
Intercommense, s.r.o. vystupujúcich v súťažiach SVF OZ, nakoľko k uvedenej žiadosti neboli
pripomienky J. Mihalco dal hlasovať o presunutie štatútu ÚTM
Hlasovali za
9 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov
E. Koseková
- vzniesla pripomienku k termínu na podávanie prihlášok do súťaží a to 30.6., pre kategóriu ml. žiačok
4-kový volejbal je to nerozumné, nakoľko v septembri sa robia nábory a po týchto náboroch by
prihlásila do súťaže ďalšie družstvá, ale už je po termíne
S. Demetrovič
- predniesol pripomienky k činnostiam športových tried, a že by bolo vhodné urobiť kontrolu ich
činnosti, nakoľko majú vyššie normatívy na žiaka a nikto nevyhodnocuje ich činnosť
J. Mihalco
- ŠT ktoré sú podporované prostredníctvom SVF musia mať splnené všetky požadované náležitosti
a ich činnosť je pravidelne kontrolovaná

Zapísal:

Jozef Mihalco
koordinátor pre mládež

V Bratislave dňa 15. 10. 2014
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Uznesenia
z Rady mládeže konanej dňa 24.9.2014
UZNESENIE RM 10/2014
RADA MLÁDEŽE BERIE NA VEDOMIE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

výmenu členov RM SVF
kontrolu uznesení
návrh rozpočtu na rok 2014
informáciu o projektoch MŠVVaŠ SR
návrh na nové kritéria prerozdelenia finančných prostriedkov pre mládež
pravidlá 4-kového volejbalu
aktuálne informácie o školských súťažiach
informácie z oblasti východ
Informácie z oblasti stred
Informácie z oblasti západ

UZNESENIE RM 11/2014
RADA MLÁDEŽE SCHVAĽUJE:
Rozpočet na mládež pre rok 2014
UZNESENIE RM 12/2014
RADA MLÁDEŽE SCHVAĽUJE:
Odporúčanie na Správnu Radu SVF, aby sa súťaže ml. žiakov a žiačok mohli hrať len na
základe súpisky potvrdenej oblastným predsedom bez licenčných preukazov
UZNESENIE RM 13/2014
RADA MLÁDEŽE SCHVAĽUJE:
Pravidlá 4-kové volejbalu
UZNESENIE RM 14/2014
RADA MLÁDEŽE NESCHVÁLILA:
Vypísanie finálového turnaja v 6-kovom volejbale v kategórii mladších žiačok
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UZNESENIE RM 15/2014
RADA MLÁDEŽE SCHVAĽUJE:
Presunutie štatútu ÚTM z volejbalového klubu SVM Senica na Intercommense, s.r.o.

UZNESENIE RM 16/2014
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Písomne dopracovať návrh na nové kritéria prerozdelenia finančných prostriedkov pre mládež platné
od roku 2015 a predložiť na Správnu radu SVF
Termín:
ihneď
Zodpovedný:
J. Mihalco
UZNESENIE RM 17/2014
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Predložiť na Správnu radu SVF žiadosť, aby deti v súťažiach mladších žiakov a žiačok mohli hrať len na
základe potvrdenej súpisky oblastným predsedom bez hráčskej licencie
Termín:
ihneď
Zodpovedný:
J. Mihalco
UZNESENIE RM 18/2014
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Písomne pripraviť návrh na riešenie dlhodobej koncepcie rozvoja mládeže pri extraligových kluboch
Termín:
najbližšie zasadnutie RM SVF
Zodpovední:
M. Cibulová, M. Andová, M. Palgut
UZNESENIE RM 19/2014
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Opraviť nákres ihriska v pravidlách 4-kového volejbalu (Midi)
Termín:
Ihneď
Zodpovedný:
J. Mihalco
UZNESENIE RM 20/2014
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Priebežne informovať predsedov oblastných výborov o termínoch a miestach oblastných finále
v MiniCool a MidiCool
Termín:
priebežne rok 2015
Zodpovední:
koordinátori školských súťaží
UZNESENIE RM 21/2014
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Písomne pripraviť návrh postupového kľúča na finálový turnaj M SR v kategórii kadetiek
Termín:
nasledujúce zasadnutie RM SVF
Zodpovedný:
M. Prokeš
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