SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava

ÚSEK MLÁDEŽE

ZÁPIS
ZO ZASADNUTIA RADY MLÁDEŽE

Termín:

17. decembra 2014

Miesto:

Dom športu, Bratislava, miestnosť č. 407

Účastníci:

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

Ospravedlnená:

Mária Andová

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.

K BODU Č. 1:

KONTROLA UZNESENÍ

Uznesenie 16/2014
Uznesenie 17/2014
Uznesenie 18/2014
Uznesenie 19/2014
Uznesenie 20/2014
Uznesenie 21/2014

K BODU Č. 2:

úloha splnená
úloha splnená
úloha trvá do 20.2.2015
úloha splnená
úloha trvá
úloha trvá

(M. Cibulová, M. Palgut, E. Koseková)
(koordinátori školských súťaží)
(M. Prokeš)

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

J. Mihalco
- predložil prítomným členom RM SVF návrh rozpočtu na rok 2015, jednotlivé kapitoly rozpočtu na
rok 2015 boli detailne prediskutované členmi RM
E. Koseková
- uviedla, že na základe schválenia finančnej dotácie na organizáciu M-SR (cca 750,- EUR), by bolo
vhodné vrátiť späť organizáciu turnajov len družstvám, ktoré sa kvalifikujú priamo na finálový turnaj
J. Mihalco
- upresnil, že v súčasnosti SVF znáša všetky finančné náklady za rozhodcov a delegáta na
mládežníckych finálových turnajoch
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M. Prokeš
- poznamenal, že uvedená zmena bola urobená na základe toho, že bol problém s organizátormi
mládežníckych finálových turnajov, a tak SVF pristúpilo k súčasnému včasnému výberu organizátorov,
ktorí musia splniť požadované podmienky na organizáciu, pozitívne na tomto systéme je, že
organizátor má dostatok času na získanie finančných prostriedkov a tým zabezpečiť kvalitný finálový
turnaj
M. Palgut
- je pravdou, že s organizátormi niektorých finálových turnajov bol problém a o organizátorovi
rozhodoval los, čo v danej situácii bolo nevyhnutné, ale nie moc vhodné riešenie
J. Mihalco
- dal hlasovať o návrhu E. Kosekovej, aby organizátormi mládežníckych finálových turnajov boli len
volejbalové kluby, ktoré priamo postúpili na finálový turnaj v uvedenej vekovej kategórii
Hlasovali za
6 členovia
Hlasovali proti
2 členovia
Zdržal sa
1 členov
E. Koseková
- sa informovala či je presne špecifikovaná odmena trénera za dodanie do COP
J. Mihalco
- odmenu dostane tréner len vtedy ak hráč/čka prestúpi do COP
E. Koseková
- odporučila, aby sa pri výberoch do mládežníckych RD vrátilo k výberom oblastí s programom
testovanie a turnaj
M. Prokeš
- uviedol, že v minulosti sa na tieto výbery krajov nedostali tí talentovaní hráči/čky a preto bol takýto
systém výberov zrušený
J. Cahajla
- odporučil, aby pri spoločnom testovaní sa okrem testovania odohrali aj zápasy medzi jednotlivými
CTM
E. Koseková
- uviedla pripomienku k tohtoročnému testovaniu dievčat, že by bolo vhodné aby testovanie robili iní
tréneri ako tréneri CTM, a to preto že vykonávanie niektorých testov nebolo pre rôzne skupiny
rovnaké
J. Mihalco
- odporúča aby na každom stanovisku boli dvaja tréneri, ktorí by dohliadali na technické prevedenie
testu a dôkladne výkon aj odmerali, bude vhodné poslať trénerom presnú metodiku vykonania
štandardizovaných testov
M. Prokeš
- bolo by vhodné vyčleniť jeden víkend, počas ktorého by sa uskutočnilo spoločné testovanie spolu
s turnajom
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K BODU Č. 3:

INFORMÁCIE O PROJEKTOCH MŠVVaŠ SR NA ROK 2015

J. Mihalco
- informoval, že na stránke SVF boli uverejnené štyri výzvy a to :
2015-01 Športové zväzy
2015-02 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu (bežné transfery)
2015-03 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu (kapitálové transfery)
2015-04 Šport a zdravie
pozitívne zhodnotil návrat výzvy “Šport a zdravie“ prostredníctvom ktorej bola v minulosti SVF
pridelená dotácia na školské súťaže Mini a Midi, ďalej informoval prítomných, že v priestoroch
MŠVVaŠ SR sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu Koncepcie práce so športovo
talentovanou mládežou, zasadnutie viedol generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport –
Ing. Ladislav Čambal, a jeho hlavnou úlohou je pripraviť novú koncepciu práce so športovo
talentovanou mládežou na obdobie 2016-2020, do 31.3.2015 sa má vykonať analýza jednotlivých
útvarov ŠTM
K BODU Č 4. : NÁVRH ROZVOJA MLÁDEŽE PRI EXTRALIGOVÝCH KLUBOCH – ŽENSKÁ ZLOŽKA
- k uvedenej problematike prebehla len krátka diskusia a úloha bolo presunutá na doriešenie na
najbližšie zasadnutie Rady mládeže SVF
Zodpovední : M. Cibulová, E. Koseková, M. Palgut
K BODU Č. 5.: NÁVRH POSTUPOVÉHO KĽÚČA NA M-SR KADETIEK
Úloha trvá
Zodpovedný : M. Prokeš
K BODU Č. 6: NÁVRH PRACOVNEJ NÁPLNE “SKAUTA-KOORDINÁTORA“
J. Mihalco
- predložil v písomnej forme návrh na pracovnú náplň “skauta-koordinátora“, k uvedenému návrhu
prebehla diskusia a návrh bol doplnený resp. upravený
M. Palgut
- bolo by vhodné spracovať elektronický leták na propagáciu COP Trenčín/Nitra, aby mohol
koordinátor komunikovať prostredníctvom tohto letáku so zástupcami škôl
J. Mihalco
- samozrejmosťou bude pravidelná komunikácia skauta s koordinátormi školských súťaží, ktorí už
majú databázu kontaktov na školy a môžu mu v úvode pomôcť
E. Koseková
- podporila myšlienku urobenia prezentačného letáku, v ktorom budú uvedené možnosti štúdia
v Nitre a podmienky trénovania v Nitre alebo v Trenčíne
M. Palgut
- na túto pozíciu by možno bolo vhodné osloviť bývalých volejbalistov
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J. Mihalco
- uzavrel diskusiu a dal hlasovať o náplni práce na funkciu koordinátora-skauta doplnenú o
pripomienky
Hlasovali za
9 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov
K BODU Č 7. : AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO ŠKOLSKÝCH SUŤAŽÍ
S. Demetrovič
- informoval členov RM o aktuálnej situácii v školských súťažiach Mini a Midi, do súťaže mini sa
v tomto roku celkovo zapojilo 371 družstiev a v súťaži midi 470, počet družstiev sa mierne znížil,
k dnešnému dňu máme odohraté dve kolá základnej časti, problémom je aj nedodanie lôpt pre
jednotlivé školy
J. Mihalco
- uviedol, že otázka lôpt konečne vyzerá pozitívne, nakoľko sa rozbehla komunikácia s FIVB ohľadom
tejto záležitosti, na FIVB prišlo k personálnym zmenám a v súčasnosti preverujú prečo nám nebol
sľúbený materiál dodaný, v súčasnosti dáva príkaz aby sa táto záležitosť promptne doriešila
K BODU Č 8. : INFORMÁCIE Z OBLASTI VÝCHOD
J. Cahajla
- v krátkosti informoval o priebehu súťaží oblasti východ, ďalej uviedol požiadavku z výboru, že nie sú
uverejnené kompletné termíny a miesta mládežníckych finálových turnajov
S. Demetrovič
- sa informoval, prečo nie sú pravidelne uverejňované úradné správy aj s prílohami na webovej
stránke SVF ako to bolo v minulosti, ďalej sa informoval kedy bude spustený nový elektronický
registračný systém
J. Mihalco
- uviedol, že uvedené otázky nevie relevantne odpovedať a tak prednesené pripomienky predloží Ľ.
Stražayovi resp. T. Singerovi
K BODU Č 10. : INFORMÁCIE Z OBLASTI STRED
J. Štrba
- informoval, že súťaže bežia podľa plánu a v súčasnosti nemá žiadne podnety na riešenie
K BODU Č 11. : RÔZNE
J. Mihalco
- predložil výsledky spoločného testovania CTM dievčat a chlapcov
S. Demetrovič
- požiadal či by nebolo možné pre trénerov (učiteľov) školských súťaží urobiť základné trénerské
školenie (metodika výučby HČJ)
J. Štrba
- sa informoval či bude potrebná registrácia detí pre súťaž vo štvorkovom volejbale
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J. Mihalco
- pre súťaž vo štvorkovom volejbale bude potrebná registrácia
E. Koseková
- poznamenala, že by bolo potrebné prehodnotiť termín podávania prihlášok do mládežníckych
súťaží, hlavne pre súťaž vo štvorkovom volejbale, nakoľko je to limitujúce pre deti ktoré nastupujú
v septembri do školy, a do súťaže sa už nemôžu prihlásiť
J. Štrba
- sa informoval či sa neuvažuje s RD žien U23
M. Prokeš
- neuvažuje sa s kategóriou U23, pretože polovica hráčok U20 je v extralige resp. RD žien, zároveň
informoval, že od roku 2016 pribudnú KME pre kategóriu U16 a U17

Zapísal:

Jozef Mihalco
koordinátor pre mládež

V Bratislave dňa 15. 1. 2015
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Uznesenia
z Rady mládeže konanej dňa 17.12.2014
UZNESENIE RM 22/2014
RADA MLÁDEŽE BERIE NA VEDOMIE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

kontrolu uznesení
návrh rozpočtu na rok 2015
informáciu o projektoch MŠVVaŠ SR
návrh pracovnej náplne “skauta-koordinátora“
aktuálne informácie o školských súťažiach
informácie z oblasti východ
Informácie z oblasti stred
UZNESENIE RM 23/2014

RADA MLÁDEŽE SCHVAĽUJE:
Odporúčanie na Správnu Radu SVF, aby organizátormi mládežníckych finálových turnajov boli
len volejbalové kluby, ktoré priamo postúpili na finálový turnaj v uvedenej vekovej kategórii
UZNESENIE RM 24/2014
RADA MLÁDEŽE SCHVAĽUJE:
Návrh náplne práce na funkciu koordinátora-skauta
UZNESENIE RM 25/2014
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Požiadať Ľ. Stražaya o vyjadrenie k nasledovným otázkam RM SVF
- prehodnotiť termín podávania prihlášok do mládežníckych súťaží, hlavne pre súťaž vo štvorkovom
volejbale, nakoľko je to limitujúce pre deti ktoré nastupujú v septembri do školy, a do súťaže sa už
nemôžu prihlásiť
- prečo nie sú pravidelne uverejňované Úradné správy SVF aj s prílohami na webovej stránke SVF
Termín:
Zodpovedný:

31.1.2015
J. Mihalco

UZNESENIE RM 26/2014
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
predložiť predsedovi RVTM doc. PaedDr. Vladimírovi Přidalovi, PhD žiadosť zaškolení trénerov
(učiteľov), ktorí sú zapojení do školských súťaží Mini a Midi
Termín:
31.1.2015
Zodpovedný:
J. Mihalco
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UZNESENIE RM 27/2014
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Požiadať T. Singera o vyjadrenie v akom štádiu sa nachádza proces spustenia elektronickej registrácie
Termín:
Zodpovedný:

31.1.2015
J. Mihalco
UZNESENIE RM 28/2014

RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Vypracovať metodické pokyny pre správne vykonanie testov pri testovaní CTM
Termín:
Zodpovedný:

30. 6. 2015
J. Mihalco
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