SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava

ÚSEK MLÁDEŽE

ZÁPIS
ZO ZASADNUTIA RADY MLÁDEŽE

Termín:

17. júna 2015

Miesto:

Dom športu, Bratislava, miestnosť č. 407

Účastníci:

pp. Josef Mihalco, Marek Prokeš, Eva Koseková, Michaela Cibulová, Stanislav
Demetrovič, Jaroslav Štrba

Ospravedlnení:

Mária Andová, Miroslav Palgut, Slavomír Huba, Juraj Cahajla

Prizvaný:

Mikuláš Ortutay

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 8/2015
Uznesenie 9/2015
K BODU Č. 2:

úloha splnená
úloha splnená

INFORMÁCIE ZO ZASADNUTIA MŠVVaŠ SR

J. Mihalco
- informoval prítomných, že spolu so S. Demetrovičom sa zúčastnili zasadnutia na Ministerstve
školstva ohľadom pripomienkovania Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou na roky
2015 – 2020, ďalej uviedol že pánom Strečanským bola prezentovaná analýza súčasného stavu ÚTM
na Slovensku, ktorá bola spracovaná z doručených dotazníkov zo športových zväzov, ktorých však
bolo doručených málo
S. Demetrovič
- doplnil, že na uvedenom zasadnutí sa prijali niektoré uznesenia, ktoré by mali byť zapracované do
koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou, v krátkosti vyzdvihol len najpodstatnejšie
pripomienky:
- celoplošné testovanie populácie
- ŠT na školách môžu vzniknúť len so súhlasom príslušného športového zväzu
- v oblasti ÚTM na školách je nevyhnutnosťou väčšia regulácia štátu
- poskytovanie telocviční a ďalších školských športových zariadení pre športové kluby bezplatne
- vyučovanie telesnej výchovy na prvom stupni by malo byť realizované učiteľmi ktorí majú aprobáciu
na telesnú výchovu druhého stupňa
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K BODU Č. 3:

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOV ÚTM DIEVČATÁ

J. Mihalco
- informoval členov rady mládeže o vyhodnotení dotazníkov ženskej zložky, všetci členovia dostali
tabuľku s vyhodnotenými údajmi, ďalej informoval členov RM že dva kluby neposlali vyplnené
dotazníky - Senická volejbalová mládež a VO TJ Strojár Malacky, členovia RM postupne prešli výsledky
jednotlivých klubov, k jednotlivým výsledkom následne prebehla diskusia
E. Koseková
- informovala sa aké údaje uviedli do dotazníku BVK, nakoľko sa jej vidí, že niektoré informácie sú
nesprávne – členská základňa, zoznam dodaných hráčok do 12-členných mládežníckych RD
J. Štrba
- uvedené deti musia byť registrované v SVF
J. Mihalco
- odporučil, aby bol na štatutára BVK poslaný list s upozornením, aby poslali na SVF nový opravený
dotazník ÚTM
S. Demetrovič
- od budúceho hodnotenia ÚTM bude potrebné, aby kluby k celkovej registrácii hráčok/čov
v mládežníckom veku dodali zoznam s registračnými číslami
M. Cibulová
- ako to je s údajmi, ktoré sú uvedené v dotazníkoch VK Nové Mesto nad Váhom a MVK Nové Mesto
nad Váhom
S. Demetrovič
- nie je možné sa relevantne rozhodnúť, ktorému z klubov z Nového Mesta nad Váhom majú byť
pridelené body a ako bude ich činnosť prebiehať v nasledovnom období
E. Koseková
- v tomto prípade by bolo vhodné počkať na konečnú podobu dohody, ak k nej dospejú a potom
prideliť štatút
S. Demetrovič
- objektívne bude neprideliť štatút v dievčenskej zložke žiadnemu klubu a počkať ako sa dohodnú,
následne sledovať akú činnosť budú vykonávať v nasledovnom období a potom zaujať stanovisko
J. Mihalco
- nakoľko neboli v diskusii už žiadne podnety, tak navrhol odobratie štatútu ÚTM v dievčenskej zložke
VK Novému Mestu nad Váhom na základe aktuálnej nejasnej registrácie hráčok, prestupy hráčok
medzi VK NMnV a MVK NMnV
Hlasovali za
6 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov
J. Mihalco
- na základe stanovených kritérií, vyhodnotení dotazníkov a prípadne ďalších relevantných informácií
navrhol prideliť štatút ÚTM volejbalovému klubu Volley AC Žilina a HIT Trnava, o uvedenom návrhu
dal hlasovať
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Hlasovali za
Hlasovali proti
Zdržal sa

6 členovia
0 členov
0 členov

Volejbalový klub Volley AC Žilina zároveň žiada o pridelenie štatútu CTM, pokiaľ bude štatút CTM
pridelený klubu Volley AC Žilina, tak štatút ÚTM automaticky pripadne VK ktorému bude odobratý
štatút CTM
J. Mihalco
- zostávajúcim žiadateľom o pridelenie štatút ÚTM bude zaslaný list o nepridelení štatútu ÚTM,
v prípade, že niektorý klub so štatútom ÚTM vypadne, bude nahradený najlepším žiadateľom
o pridelenie štatútu ÚTM a to je ŠVK Pezinok
K BODU Č. 4:

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOV ÚTM CHLAPCI

J. Mihalco
- informoval členov RM o vyhodnotení dotazníkov chlapčenskej zložky, všetci členovia dostali tabuľku
s vyhodnotenými údajmi, členovia RM postupne prešli výsledky jednotlivých klubov, v chlapčenskej
zložke bol jediný žiadateľ a to VK Junior 2012 Poprad, následne prebehla diskusia
E. Koseková
- práca popradského klubu je kvalitná, tréneri sú zanietení a prvými výsledkami sú účasti klubu na
finálových turnajoch v mládežníckych kategóriách
J. Mihalco
- po krátkej diskusii a na základe vyhodnotenia dotazníkov sa členovia Rady mládeže dohodli prideliť
štatút ÚTM v chlapčenskej zložke VK Junior 2012 Poprad, o uvedenom návrhu dal koordinátor RM
SFV hlasovať
Hlasovali za
6 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov
K BODU Č. 5:

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOV CTM

J. Mihalco
- prezentoval prítomným tabuľku s vyhodnotením činnosti volejbalových klubov so štatútom CTM.
K uvedeným dotazníkom prebehla diskusia.
Po diskusii a na základe vyhodnotenia dotazníkov sa členovia Rady mládeže SVF dohodli pozvať na
obhajobu štatútu CTM v ženskej zložke klub s najnižším počtom získaných bodov – VK Spišská Nová
Ves a nových žiadateľov Volleyball Academy Žilina a Športový klub CVČ Brusno.
V chlapčenskej zložke bola aktuálna situácia nejasná s volejbalovým klubom Chemes Humenné, ktoré
neprihlásilo do mládežníckych súťaží žiadne družstvo, čo je základnou podmienkou držiteľa štatútu
CTM a situácia je nepriaznivá lebo to vyzerá, že ani nikoho neprihlási. Členovia RM SVF sa rozhodli
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počkať s rozhodnutím v chlapčenskej zložke do 10.7.2015 a v prípade, že VK Chemes Humenné
nesplní základnú podmienku, tak vypísať novú súťaž o pridelenie štatútu CTM v chlapčenskej zložke.
Členovia RM SVF sa dohodli na termíne uskutočnenia obhajob na pridelenie štatútu CTM
v dievčenskej aj chlapčenskej zložke - 3.9.2015
K BODU Č 6. : VYHODNOTENIE FINÁLOVÉHO TURNAJA MINICOOL VOLLEY
S. Demetrovič
- informoval prítomných o uskutočnení finálového turnaja školskej súťaže Minicool Volley, ktorá sa
uskutočnila v Trenčíne, turnaj bol opätovne pripravený na výbornej úrovni, počas celého turnaja
neprišlo k žiadnym protestom, podľa stanovených kritérií sa turnaja zúčastnilo 16 dievčenských a 12
chlapčenských družstiev z celého Slovenska, ubytovanie a stravovanie bolo zabezpečené na ŠG
Trenčín, rozhodcami a zapisovateľmi boli hráči COP Trenčín, turnaj hodnotil veľmi pozitívne, víťazom
u dievčat sa stala ZŠ 1. mája Snina a u chlapcov ZŠ Karpatská Svidník, v závere svojho hodnotenia
vyslovil poďakovanie organizátorom z Trenčína
K BODU Č. 7.: INFORMÁCIE FINÁLOVÉHO TURNAJA MIDICOOL VOLLEY
S. Demetrovič
- informoval prítomných o pripravovanom finálovom turnaji v Bratislave, ktorý bude prebiehať
v priestoroch obchodného centra EUROVEA, turnaje budú prebiehať počas troch dní
23.6.2015 – M-SR dievčat
(16 družstiev)
24.6.2015 – M-SR chlapcov
(16 družstiev)
25.6.2015 – turnaj MIX
(16 družstiev)
Technické zabezpečenie turnaja, t.j. postavenie volejbalových ihrísk, volejbalových sietí a povrchu
zabezpečí poľská firma, počas podujatia sa uskutočnia aj ďalšie sprievodné akcie ako autogramiáda
mužskej reprezentácie

K BODU Č. 8. : INFORMÁCIE Z OBLASTI VÝCHOD
J. Cahajla
- ospravedlnený
K BODU Č. 9. : INFORMÁCIE Z OBLASTI STRED
J. Štrba
- informoval, že súťaže prebehli podľa plánu, ďalej informoval že sa uskutočnilo zasadnutie oblasti
stred, kde sa okrem iného diskutovalo o vhodnejšom postupovom systéme na finálové turnaje v
mládežníckych kategóriách, ďalším bodom diskusie bolo prideľovanie organizácie finálových
turnajoch M SR jednotlivým žiadateľom
K BODU Č. 10. : INFORMÁCIE Z OBLASTI ZÁPAD
M. Andová
- ospravedlnená
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K BODU Č 11. : RÔZNE
J. Mihalco
- predložil písomný návrh reprezentačného trénera kadetov M. Palguta, aby na finálovom turnaji M
SR žiakov boli družstvá zložené výhradne len z chlapcov
- členovia RM sa dohodli, že je potrebné poslať list na predsedov oblastí, aby k uvedenej
problematike zaujali stanovisko
E. Koseková
- informovala prítomných o nedôstojných technických podmienkach na finálových turnajoch
v Leviciach (juniorky) – nevhodná športová hala a v Žiline (kadetky) sa hralo s loptami MVA 310,
prideľovanie organizácie MSR je v dostatočnom predstihu, tak by mali usporiadatelia zabezpečiť
potrebné podmienky, ďalej uviedla že sa jej niektorí organizátori ústne sťažovali, že musia platiť aj
rozhodcov
M. Prokeš
- poznamenal, že športovú halu „Dom športu“ na MSR junioriek v Leviciach nechceli domáci
organizátori
E. Koseková
- odporučila, aby sa všetky finálové turnaje MSR hrali loptami MVA 200
J. Štrba
- poznamenal, že finančné náklady na organizáciu MSR sú vysoké, ale je problém zabezpečiť potrebný
počet miest na ubytovanie
S. Demetrovič
- odporučil posunúť prideľovanie organizácie M SR po odohratí prvej základnej časti, prihlásiť sa na
organizáciu môžu len tie družstvá, ktoré sú umiestnené na 1.-4. mieste v oblasti
E. Koseková
- uviedla, že nie je rozdiel medzi súčasnou organizáciou finálových turnajov MSR a organizáciou
v minulosti, nevidí pozitívny prínos prideľovania usporiadania finálových MSR pokiaľ nie sú
zabezpečené kvalitné technické podmienky
J. Štrba
- odporučil prepracovať herný systém mládežníckych súťaží, nakoľko sa hrá podľa starého systému, je
potrebné ho prispôsobiť aktuálnym zmeneným podmienkam, ďalej uviedol že by bolo potrebné aby
sa zvolalo stretnutie SVF s volejbalovými mládežníckymi klubmi ohľadom mládežníckych súťaží
J. Mihalco
- na základe uvedených informácií odporučil, aby všetky vyjadrené pripomienky týkajúce sa
mládežníckych súťaží boli predložené na zasadnutie súťažnej komisie

Zapísal:

Jozef Mihalco
koordinátor pre mládež

V Bratislave dňa 3. 8. 2015
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Uznesenia
z Rady mládeže konanej dňa 17.6.2015
UZNESENIE RM 10/2015
RADA MLÁDEŽE BERIE NA VEDOMIE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

kontrolu uznesení
informácie zo zasadnutia z MŠVVaŠ SR
vyhodnotenie dotazníkov ÚTM dievčatá
vyhodnotenie dotazníkov ÚTM chlapci
vyhodnotenie dotazníkov CTM dievčatá/chlapci
vyhodnotenie finálového turnaja Minicool
informácie o pripravovaných MSR v Midicool Volley
informácie z oblasti stred
rôzne

UZNESENIE RM 11/2015
RADA MLÁDEŽE SCHVAĽUJE:
Odobratie štatútu ÚTM VK Nové Mesto nad Váhom
UZNESENIE RM 12/2015
RADA MLÁDEŽE SCHVAĽUJE:
Pridelenie štatútu ÚTM v dievčenskej zložke volejbalovým klubom Volleyball Academy Žilina
a HIT Trnava
UZNESENIE RM 13/2015
RADA MLÁDEŽE SCHVAĽUJE:
Pridelenie štatútu ÚTM v chlapčenskej zložke volejbalovému klubu VK Junior 2012 Poprad
UZNESENIE RM 14/2015
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Poslať písomnú odpoveď na VK ohľadom pridelenia alebo nepridelenia štatútu ÚTM
Termín:
ihneď
Zodpovedný:
J. Mihalco
UZNESENIE RM 15/2015
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Poslať pozvánku s informáciami na obhajoby ohľadom pridelenia štatútu CTM na VK Spišská
Nová Ves, Volleyball Academy Žilina a ŠK CVČ Brusno
Termín:
ihneď
Zodpovedný:
J. Mihalco
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UZNESENIE RM 16/2015
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
V prípade nesplnenia základných podmienok VK Chemes Humenné ohľadom pridelenia
štatútu CTM vypísať novú súťaž v chlapčenskej zložke na pridelenie štatútu CTM
Termín:
10.7.2015
Zodpovedný:
J. Mihalco
UZNESENIE RM 17/2015
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Informovať súťažného riaditeľa Ľ. Stražaya o návrhoch a odporúčaniach zo zasadnutia Rady
mládeže SVF k mládežníckym súťažiam SVF. Rada mládeže SVF odporúča:
- hrať všetky finálové MSR v mládežníckych kategóriách loptami MVA 200
- prideľovanie organizácie MSR po prvej základnej časti a prihlásiť sa môžu len družstvá na
1.-4. mieste v oblasti
- kontrolovať plnenie požadovaných podmienok pri organizácii MSR
- prepracovať herný systém mládežníckych súťaží
- zvolať zasadnutie zástupcov SVF a mládežníckych klubov ohľadom mládežníckych súťaží
Termín:
Zodpovedný:

15.8.2015
J. Mihalco
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