SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava

ÚSEK MLÁDEŽE

ZÁPIS
ZO ZASADNUTIA RADY MLÁDEŽE

Termín:

20. apríl 2016

Miesto:

Dom športu, Bratislava

Účastníci:

pp. Josef Mihalco, Marek Prokeš, Eva Koseková, Michaela Cibulová,
Stanislav Demetrovič, Jaroslav Štrba, Miroslav Palgut, Tibor Štrajánek, Juraj
Cahajla, Mikuláš Ortutay

Ospravedlnení:

Mária Andová, Ľubomír Paška

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
- na úvod zasadnutia predložil členom RM SVF na schválenie odpoveď p. I. Husárovi, ktorý bol
prizvaný na poslednom zasadnutí RM SVF, k uvedenému listu neboli žiadne pripomienky, následne
dal hlasovať o zaslaní odpovede p. I. Husárovi
Hlasovali za
Hlasovali proti
Zdržal sa

8 členovia
0 členov
0 členov

K BODU Č. 1: KONTROLA UZNESENÍ
Uznesenie 26/2015
Uznesenie 27/2015
Uznesenie 28/2015
Uznesenie 29/2015
Uznesenie 30/2015
Uznesenie 31/2015

úloha splnená
úloha splnená
úloha splnená
úloha splnená
úloha trvá
úloha splnená

K BODU Č. 2: NÁVRH ROZPOČTU PRE MLÁDEŽ PRE ROK 2016
J. Mihalco
- informoval prítomných, že v materiáloch dostali návrh rozpočtu na rok 2016, rozpočet vychádza z
pridelených finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, informoval prítomných že prišlo k zníženiu
dotácie na mládež, kde celková dotácia na rok 2016 je vo výške 240 900,- EUR, na základe uvedenej
situácie predložil na exekutívu SVF návrh aby zníženie dotácie čo najmenej postihlo útvary
talentovanej mládeže CTM a ÚTM, ďalej uviedol že do rozpočtu zaradil aj podporu novovznikajúcich
RD chlapcov U17 a dievčat U16, neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu je aj finančná podpora
organizátorov majstrovstiev Slovenska v mládežníckych kategóriách (juniori/ky, kadeti/tky, st.
žiaci/čky), po diskusii dal hlasovať o návrhu rozpočtu pre sekciu mládeže na rok 2016
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Hlasovali za
Hlasovali proti
Zdržal sa

8 členovia
0 členov
0 členov

K BODU Č. 3: NÁVRH ROZPOČTU NA ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE
J. Mihalco
- predložil na rokovanie RM návrh rozpočtu na školské súťaže Coolvolley, na tento projekt je
schválená dotácia vo výške 15.000,- EUR pre mini a 15.000,- EUR pre midi, celoročný rozpočet
zahŕňa výdavky na finálové turnaje, výdavky na oblastné finále, odmeny pre oblastných koordinátorov,
výdavky na zasadnutie komisie a pod., k navrhovanému rozpočtu prebehla krátka diskusia po ktorej
dal J. Mihalco hlasovať o predloženom návrhu rozpočtu:
Hlasovali za
8 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
1 člen

K BODU Č. 4: PREHĽAD ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA MLÁDEŽ V ROKU
2016
J. Mihalco
- predložil členom RM SVF prehľad čerpania finančných prostriedkov k 25.4.2016, zároveň prítomných
informoval, že na základe Zákona o športe je na stránke SVF uverejňované aktuálne čerpanie
finančných prostriedkov, ktoré je každý mesiac doplňované o čerpanie z predchádzajúceho mesiaca
K BODU Č. 5: INFORMÁCIE O AKTUÁLNOM STAVE AKTÍVNYCH ŠT
J. Mihalco
- odprezentoval členom RM SVF prehľad športových tried, ktoré sú zapojené do súťaží SVF alebo do
školských súťaží, zvýraznené sú športové triedy ktoré svoju činnosť nevykonávajú ale evidujú deti
ktoré sú zaradené do ŠT na volejbal a poberajú zvýšený normatív
S. Demeterovič
- odporučil poslať písomnú informáciu na Ministerstvo školstva ohľadom zistenej aktuálnej činnosti
športových tried s odporúčaním na možné prehodnotenie pridelenia ŠT pre danú školu
Hlasovali za
9 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov
K BODU Č. 6: PROJEKT ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ 1.-4. ROČNÍK ZŠ - PREHADZOVANÁ
S. Demetrovič
- predložil členom RM SVF návrh pravidiel pre školskú súťaž v prehadzovanej, súťaž by bola
pokračovaním projektu coolvolley a to pod názvom Startvolley, súťaž je pre chlapcov aj dievčatá t.j.
MIX, kde základnou podmienkou je že družstvo sa skladá zo 6 účastníkov, kde musí byť vždy jedno
dievča alebo chlapec na ihrisku, rozmery ihriska sú 6m x 4,5m, výška siete 200 cm, v sezóne 2016/17
by bola súťaž pre vekovú kategóriu 1.9.2005 a ml., hlavným motívom spustenia projektu je zachytenie
detí pre volejbal v nižšom veku nakoľko nám veľa detí uniká pre iné športy
M. Ortutay
- odporučil, aby bolo pre deti voľné striedanie, t.j. neobmedzený počet striedaní
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J. Štrba
- set trval maximálne do zisku 15 bodov na dva sety, tajbrejk do zisku 10 bodu
M. Prokeš
- súťaž by mali riadiť koordinátori jednotlivých oblastí
J. Mihalco
- odporučil prítomným členom RM SVF aby poslali v návrhu pravidiel písomné pripomienky
K BODU Č. 7.: INFORMÁCIE O PRIEBEHU ŠKOLSKÝCH SÚŤAŽÍ
S. Demetrovič
- ako koordinátor školských súťaží coolvolley informoval o aktuálnom stave v školských súťažiach
minicool a midicool volley v školskom roku 2015-16, v súčasnosti sa ukončili základné kolá kde
družstvá odohrali 6 základných kôl, nasledujú regionálne a oblastné kola, finálový turnaj minicoolvolley
sa uskutoční v Trenčíne 15.6.2016, finále midicoolvolley sa uskutoční v termíne 20.6. – 21.6.2015
v priestoroch OC Eurovea, finálového turnaja mini sa zúčastní 16 dievčenských a 12 chlapčenských
družstiev a turnaja midi 16 dievčenských a 16 chlapčenských družstiev
J. Mihalco
- poznamenal, že je potrebné aby oblastní koordinátori poslali miesta a termíny oblastných finálových
kôl, zároveň uviedol že výsledky by sa mali postupne uverejňovať na webovom portály
www.volleynet.sk
S. Demetrovič
- doplnil informáciu ohľadom finálových turnajov SVF v 4-kovom a 3-kovom volejbale
4-kový dievčatá – Senica
4-kový chlapci – Bojnice
3-kový dievčatá – Skalica
3-kový chlapci - Poprad

K BODU Č. 8. : INFORMÁCIE Z OBLASTI VÝCHOD
J. Cahajla
- uviedol, že súťaže v oblasti sa blížia k záveru, zostáva len odohrať posledné kolo v kategórii st. žiaci
J. Mihalco
- sa informoval či nie sú žiadne pripomienky alebo podnety
J. Cahajla
- nedostal žiadne pripomienky
J. Mihalco
- informoval, že telefonicky komunikoval s trénerom v Prešove M. Kundľom, ktorý okrem iného
povedal, že postavia družstvo do juniorskej ligy ale chcú hrať dlhodobú súťaž, problematiku dlhodobej
súťaže pre juniorskú kategóriu chlapcov prerokoval aj so súťažným riaditeľom Ľ. Stražayom, ktorý
uvedenú myšlienku podporil
K BODU Č. 9. : INFORMÁCIE Z OBLASTI STRED
J. Štrba
- uviedol, že tiež sa v oblasti stred končí väčšina súťaží okrem 4-kového a 3-kového volejbalu,
zásadné pripomienky sú k termínu prideľovania usporiadateľov mládežníckych finálových turnajov,
odporúča aby sa termín prideľovania usporiadateľa posunul po prvom kole základnej časti
E. Koseková
- podporila myšlienku J. Štrbu s odôvodnením, aby sa finálových turnajov mládeže zúčastnili len
najlepšie družstvá v danej kategórii, resp. k termínu ukončenia prestupov
S. Demetrovič
- pri prideľovaní treba prihliadať aj na umiestnenie po prvej časti a zvýhodniť vyššie postaveného
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J. Mihalco
- dal hlasovať o odporúčaní pre súťažnú komisiu SVF, aby posunula prideľovanie organizácie M-SR
na neskorší termín, napr. po ukončení kompletného prvého kola základnej časti
Hlasovali za
8 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov
K BODU Č. 10. :

INFORMÁCIE Z OBLASTI ZÁPAD

M. Andová
- ospravedlnená
K BODU Č. 11. :

INFORMÁCIE Z OBLASTI BRATISLAVA

S. Demetrovič
- po telefonickom rozhovore má pripomienky od M. Suchánka ohľadom súťaže pre mladšie žiačky
v 6-kovom volejbale, vysvetlil mu že priorita v súťažiach mladších žiačok je na 3-kový a 4-kový
volejbal
K BODU Č. 12. :

RÔZNE

M. Palgut
- odporúča aby bola celoslovenská súťaž juniorov, nakoľko bola celkom silná kadetská súťaž
J. Mihalco
- informoval prítomných, že v materiáloch majú hospitačný záznam tréningovej jednotky, ktorý bol
urobený vo volejbalovom klube, ktorý je držiteľom štatútu CTM a to VA Žilina, hospitácia bola robená
Doc. V. Přidalom, ktorý celkovo vyhodnotil TJ známkou FX, ako uviedol TJ absolútne nezodpovedala
minimálnym štandardom z hľadiska plnenia cieľov CTM, je potrebné aby RM SVF k uvedenému
hodnoteniu zaujala stanovisko
M. Ortutay
- doplnil, že somatický výber je na výbornej úrovni, ale ostatné činnosti vedenia TJ, výber cvičení,
organizácia, slovný prejav a riadenie boli žalostné, určite bude nasledovať ďalšia hospitácia
J. Mihalco
- navrhol, aby sa poslal list štatutárovi VA Žilina, aby písomne vysvetlili uvedenú skutočnosť ktorá
nastala počas hospitácie, prečo bola TJ vedená trénerom ktorý nie je schváleným trénerom CTM, ako
aj vysvetlenie celkového riadenia, organizácie a prejavu vedenia TJ, v prípade že príde k opätovnému
zisteniu závažných nedostatkov pri riadení TJ pristúpi RM SVF ku kráteniu finančnej dotácie na
činnosť resp. ku kráteniu odmeny trénera, ak sa budú závažné nedostatky opakovať pristúpi RM SVF
až k návrhu na odobratie štatútu CTM
Hlasovali za
9 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
1 člen
J. Mihalco
- na základe stálej neúčasti hráča Ščerbu z VK Slávia Svidník na reprezentačných zrazoch, hráč je
členom klubu ktorý je držiteľom štatútu CTM, je potrebné zaslať list na VK ako aj na samotného hráča,
kde vysvetlia dôvody jeho neúčasti
J. Cahajla
- je to hráč s ktorým je komplikovaná komunikácia, ale pokúsi sa zistiť dôvody jeho neúčasti na
reprezentačných zrazoch
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J. Mihalco
- predložil niekoľko podnetov z VK Slávia UK Bratislava, ktorá navrhuje:
a/ odmeny klubom za výsledky v mládežníckych súťažiach
Členovia Rady mládeže SVF nepodporili daný návrh nakoľko súčasná finančná situácia nedovoľuje
riešiť odmeny pre kluby za výsledky v mládežníckych súťažiach
b/ časť finančnej dotácie, ktorá je pridelená na činnosť CTM, rozdeliť na základe umiestnenia
klubov so štatútom CTM na finálových mládežníckych turnajoch
Členovia RM SVF dali za úlohu vyhodnotiť účasť klubov so štatútom CTM na finálových
mládežníckych turnajoch v roku 2016 a pripraviť návrh na prerozdelenie jednej dotácie na činnosť
CTM, zodpovedný J. Mihalco a E. Koseková
J. Mihalco
- dal hlasovať o uvedenom návrhu
Hlasovali za
9 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov
J. Mihalco
- informoval prítomných, že sa na FTVŠ UK v Bratislave uskutoční konferencia o implementácii
zákona 440/2015 Zákon o športe
J. Mihalco
- predložil písomnú žiadosť VŠK Púchov o poskytnutí mimoriadnej finančnej podpory na chlapčenskú
zložku vo výške 2.000,- EUR
Po vzájomnej diskusii sa členovia RM SVF dohodli poskytnúť mimoriadnu finančnú dotáciu na VŠK
Púchov vo výške 1.000,- EUR
J. Mihalco dal o uvedenom návrhu hlasovať
Hlasovali za
9 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov

Zapísal:

Josef Mihalco
koordinátor pre mládež

V Bratislave 31.5.2016
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Uznesenia
z Rady mládeže konanej dňa 20.4.2016
UZNESENIE RM 01/2016
RADA MLÁDEŽE BERIE NA VEDOMIE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

kontrolu uznesení
návrh rozpočtu na mládež pre rok 2016
návrh rozpočtu na školské súťaže 2016
prehľad čerpania finančných prostriedkov na mládež za obdobie január až apríl 2016
informácie o aktuálnom stave aktívnych ŠT
informácie o projekte školská súťaž 1.-4. ročník ZŠ – prehadzovaná (Startvolley)
informácie o školských súťažiach
informácie z oblasti východ
informácie z oblasti stred
informácie z oblasti Bratislava
rôzne

UZNESENIE RM 02/2016
RADA MLÁDEŽE SCHVAĽUJE:
Návrh rozpočtu pre mládež na rok 2016

UZNESENIE RM 03/2016
RADA MLÁDEŽE SCHVAĽUJE:
Návrh rozpočtu na školské súťaže pre rok 2016

UZNESENIE RM 04/2016
RADA MLÁDEŽE SCHVAĽUJE:
Pridelenie mimoriadnej dotácie VŠK Púchov pre chlapčenskú zložku

UZNESENIE RM 05/2016
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Poslať písomnú informáciu na MŠVVaŠ SR ohľadom zistenej aktuálnej činnosti športových tried
s odporúčaním na možné prehodnotenie pridelenia ŠT pre danú školu
Termín:
Zodpovedný:

3.6.2016
J. Mihalco

UZNESENIE RM 06/2016
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Poslať písomné odporúčanie na súťažnú komisiu SVF ohľadom posunutia termínu prideľovania
organizácie mládežníckych finálových turnajov po ukončení prvého kola základnej časti resp.
k dátumu ukončenie prestupového termínu
Termín:
Zodpovedný:

31.5.2016
J. Mihalco
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UZNESENIE RM 07/2016
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Poslať list na VA Žilina ohľadom vysvetlenia závažných nedostatkov pri riadení TJ počas
hospitácie Doc. Přidala
Termín:
10.6.2016
Zodpovedný:
J. Mihalco

UZNESENIE RM 08/2016
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Poslať list na VK Slávia Svidník a na hráča Ščerbu, aby vysvetlili neúčasť hráča na
reprezentačných sústredeniach
Termín:
10.6.2016
Zodpovedný:
J. Mihalco

UZNESENIE RM 09/2016
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Na základe získaných umiestnení VK so štatútom CTM na finálových mládežníckych turnajoch
v roku 2016 vypracovať kritéria na prerozdelenie druhej alebo tretej dotácie na činnosť CTM
Termín:
10.6.2016
Zodpovední:
J. Mihalco, E. Koseková

UZNESENIE RM 10/2016
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Členom RM SVF poslať pripomienky k pravidlám školskej súťaže - prehadzovaná „Startvolley“
Termín:
30.6.2016
Zodpovední:
členovia RM SVF
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