SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava

ÚSEK MLÁDEŽE

ZÁPIS
ZO ZASADNUTIA RADY MLÁDEŽE

Termín:

25. január 2017

Miesto:

Dom športu, Bratislava

Účastníci:

pp. Josef Mihalco, Marek Prokeš, Eva Koseková, Stanislav Demetrovič,
Jaroslav Štrba, Mikuláš Ortutay, Ľubomír Paška, Mária Andová, Juraj Cahajla

Ospravedlnení:

Michaela Cibulová

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 13/2016
Uznesenie 14/2016
Uznesenie 15/2016

úloha trvá
úloha splnená
úloha splnená

K BODU Č. 2: NÁVRH ROZPOČTU NA MLÁDEŽ 2017
J. Mihalco
- predložil prítomným členom Rady mládeže SVF návrh rozpočtu na rok 2017, poukázal na
navrhované zmeny pri dotáciách pre ÚTM a to finančná podpora ŠT, ŠŠS, ŠSZČ, VK, uvedená
zmena vychádza z pripravovanej podpory pre kluby, ktorú pripravuje MŠ a ktorú budeme riešiť
v nasledujúcom bode, návrh na zmenu je smerovaný tak, že do 30.6.2017 sa pokračuje vo vyplácaní
všetkých finančných náležitostí t.j. odmeny trénerom a pod., v prípade že MŠ schváli finančnú
podporu pre kluby ktoré majú zapojené družstvá do súťaží SVF, bude doterajšia podpora ŠT, ŠSZŠ,
ŠŠS a VK ukončená a nahradí ju nový projekt, v prípade že by sa projekt neschválil vrátime sa
k pôvodnej finančnej podpore ÚTM, na záver povedal že z celkového rozpočtu SVF môže byť až 35%
na mládež, následne otvoril diskusiu k rozpočtu
E. Koseková
- sa informovala či sa uvedená zmena prejaví aj vo financovaní CTM
J. Mihalco
- uviedol že VK so štatútom CTM zostávajú súčasné finančné prostriedky a navyše môžu získať ďalšie
z podpory na kluby
E. Koseková
- ďalej sa informovala prečo je rozdiel vo finančnej dotácii na COP Nitra a COP Trenčín
M. Prokeš
- rozdiel je vytvorený vyššími nákladmi na prenájom telocvične v Trenčíne, najnovšie by sa mala
postaviť športová hala pri ŠG Trenčín čo by finančnú situáciu reálne zlepšilo
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J. Mihalco
- upozornil na bod 21., ktorý sa týka mimoriadnej finančnej podpory vo výške 500,- EUR pre ŠVK
Pezinok pre chlapčenskú zložku
E. Koseková
- klub je zapojený do súťaží SFV
J. Mihalco
- áno majú družstvo v súťaži mladších žiakov, nakoľko k bodu 21. už neboli žiadne pripomienky,
predseda RM SVF dal hlasovať o mimoriadnom príspevku pre ŠVK Pezinok vo výške 500,- EUR
Hlasovali za
9 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov
M. Prokeš
- sa informoval na čo môže byť použitá dotácia na Majstrovstvá Slovenska
J. Mihalco
- odpovedal, že uvedená finančná podpora je určená pre klub na samotnú organizáciu a technické
zabezpečenie podujatia
Ľ. Paška
- či by nebolo možné uvedenú podporu zvýšiť
E. Koseková
- výška finančnej podpory nie je vysoká, ale v rámci výšky rozpočtu na mládeže je adekvátna
Ľ. Paška
- odporučil aby sa hľadali iné finančné zdroje a SVF v rámci svojho rozpočtu zaplatila kompletné
náklady na rozhodcov a delegáta
J. Mihalco
- navrhol odporučiť Súťažnej komisii SVF a SR SVF, aby pri tvorbe finančného rozpočtu na rok 2018
zaradila kapitolu na uhradenie všetkých nákladov na rozhodcov a delegáta (odmenu za výkon,
cestovné, ubytovanie, stravovanie) počas finálových mládežníckych turnajov MSR, predseda RM SVF
dal o uvedenom návrhu hlasovať
Hlasovali za
9 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov
Ďalej prebehla diskusia k rozpočtu na rok 2017, po jej ukončení dal predseda RM SVF hlasovať
o schválení rozpočtu na rok 2017
Hlasovali za
9 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov

Ďalej členovia Rady mládeže SVF diskutovali o pripravovanom finančnom návrhu MŠVVaŠ SR, kde je
navrhnutá finančná podpora klubom na základe počtu družstiev v súťaži v mládežníckych kategóriách
do 23 rokov, v prvom rade je dôležité aby bol tento projekt schválený MŠVVaŠ SR a finančné
prostriedky na účte SVF, následným dôležitým krokom bude vypracovanie podrobných kritérií za
akých podmienok sa môžu finančné prostriedky poskytnúť na kluby, za akým účelom môžu byť
finančné prostriedky využité, akým spôsobom sa budú tieto finančné prostriedky vyúčtovávať, žiaľ tieto
dôležité informácie zatiaľ nie sú zrejmé, členovia Rady mládeže sa po dlhej diskusii dohodli na prvom
kroku a to na percentuálnom rozdelení finančných prostriedkov pre jednotlivé vekové kategórie, t.j.
Rada mládeže SVF navrhuje, aby z celkovej 100% finančnej dotácie na kluby boli finančné prostriedky
rozdelené nasledovne:
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Mladší žiaci a mladšie žiačky
Mladší žiaci a mladšie žiačky
Starší žiaci a staršie žiačky
Kadeti / kadetky
Juniori / juniorky

3-kový 15%
4-kový 25%
27%
23%
10%

(maximálne 4 družstvá v súťaži)
(maximálne 4 družstvá v súťaži)

Predseda RM SVF dal hlasovať o vyššie uvedenom návrhu
Hlasovali za
7 členovia
Hlasovali proti
1 člen
Zdržal sa
0 členov

K BODU Č.3 : NÁVRH ROZPOČTU NA ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE
J. Mihalco
- predložil na rokovanie RM SVF návrh rozpočtu na školské súťaže (Minicoolvolley a Midicoolvolley)
K uvedenému návrhu rozpočtu pre školské súťaže neboli žiadne pripomienky.
Predseda RM SVF dal hlasovať o návrhu rozpočtu pre školské súťaže / Coolvolley na rok 2018
Hlasovali za
8 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov

K BODU Č. 4: PREHĽAD ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA MLÁDEŽ 2016
J. Mihalco
- predložil na rokovanie RM SVF prehľad čerpania finančných prostriedkov na mládež za rok 2016
a otvoril diskusiu, k uvedenému čerpaniu prebehla krátka diskusia

K BODU Č. 5: PROJEKT ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ 1.-4. ROČNÍK ZŠ – PREHADZOVANÁ TROJÍC - MIX
S. Demetrovič
- informoval prítomných o novom projekte pre žiakov 1. stupňa základných škôl (1.-4.ročník ZŠ),
projekt bude rozbehnutý vo všetkých oblastiach prostredníctvom koordinátorov školských súťaží,
súťaž bude prebiehať na úrovni okresov a finále oblastí, pravidlá a všetky súťažné dokumenty sú
uverejnené na webovej stránke SVF
J. Mihalco
- dal hlasovať o novom projekte Prehadzovaná trojíc – Mix a prijatých zmenách
Hlasovali za
8 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov
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K BODU Č. 6.: INFORMÁCIE ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE - COOLVOLLEY
S. Demetrovič
- informoval, že v súčasnosti v Mini a Midi prebiehajú zápasy už tretieho kola, členovia RM SVF
v prílohe dostali počty prihlásených družstiev a škôl, najviac zapojených družstiev je z oblasti
Bratislava a východ, najslabšia účasť je v oblasti stred, i v tomto roku sme zaznamenali mierny pokles
družstiev, je to tým že naša súťaž má dlhodobý charakter a ostatné súťaže majú jednorazový
charakter, problémy sa nám vyskytli napr. s uvoľňovaním učiteľov na súťaže alebo s poskytnutím
priestorov – telocviční na turnaje
J. Mihalco
- doplnil, že sa rieši organizácia finálového turnaja Minicool v Poprade v rámci Svetovej ligy mužov,
turnaj Midicool by sa uskutočnil v Trenčíne

K BODU Č. 7: KME U18 ŽENY - TALIANSKO
M. Prokeš
- v krátkosti zhodnotil účinkovanie mládežníckeho reprezentačného družstva žien ročník narodenia
2000 pod vedením M. Matušova, turnaj sa uskutočnil v Talianskom meste Miláno, kde našimi súpermi
boli družstvá Izraela, Bieloruska a domáceho Talianska, v úvodnom zápase so silným Bieloruskom
sme prekvapili a slovenským hráčkam sa podarilo viesť 2:0 na sety, avšak v treťom sete začali
Bielorusky získavať väčšiu hernú istotu a naše hráčky nakoniec prehrali 3:2, proti druhému súperovi
z Izraela sme potvrdili úlohu favorita a vyhrali sme 3:0, v záverečnom zápase sme proti domácemu
Taliansku prehrali 3:0, po dvoch prehrách Slovensko nepostúpilo z tejto ťažkej skupiny na ME, ďalšou
akciou sú pripravované ME chlapcov ročník narodenia 1999 a ml. v Púchove a Gyori, kde sa zúčastní
slovenské družstvo chlapcov pod vedením reprezentačného trénera P. Kalného, 2.2.2017 sa
uskutoční žreb do dvoch skupín, cieľom je postup zo skupiny ale samozrejme to záleží od samotného
žrebu a hernej formy počas Majstrovstiev Európy, všetky dôležité a aktuálne informácie nájdete na
webe SVF
K BODU Č. 8. : INFORMÁCIE Z OBLASTI BRATISLAVA
S. Demetrovič
- predniesol pripomienky predsedníčky klubu ZK IMA VK Bratislava Tatiany Balacenkovej, ohľadom
súťaží v oblasti Bratislava, dôležitou pripomienkou je že sa počas dvoch rokoch neuskutočnilo
zasadnutie oblasti Bratislava k súťažiam a volejbalové kluby nemali možnosť vyjadriť svoje
pripomienky, ďalšou pripomienkou je absencia rozhodcov na stretnutiach v oblasti Bratislava
v mládežníckych kategóriách, pripomienku tiež vzniesla k systému súťaže v kategórii starších žiačok,
pripomienky dostali všetci členovia RM SVF v písomnej forme vo svojich materiáloch
J. Mihalco
- uviedol že ohľadom uvedených pripomienok sa bol informovať u súťažného riaditeľa a ten povedal
že na posledné zasadnutie nebol ani pozvaný
E. Koseková
- odporučila pre oblastný výbor Bratislava usporiadať spoločné stretnutie so zástupcami klubov
ohľadom súťaží v oblasti Bratislava, kde by sa prekonzultovali aj pripomienky pani T. Balacenkovej
S. Demetrovič
- odporučil pre Súťažnú komisiu SVF, aby kompetencia riadenia základných kôl súťaží mladšieho
žiactva, st. žiactva a kadetov a kadetiek bola v kompetencii oblastných výborov
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J. Štrba
- uviedol že možno by bolo vhodné aby sme pozreli do Čiech a vymyslieť niečo obdobné
J. Mihalco
- dôležité je aby sa problematikou mládežníckych súťaží SVF zaoberali oblastné výbory a Súťažná
komisia SVF
K BODU Č. 9. : INFORMÁCIE Z OBLASTI ZÁPAD
M. Andová
- informovala prítomných, že súťaže v rámci oblasti západ prebiehajú priebežne a všetky výsledky
nájdete na internete, problémy boli v chlapčenskej zložke v kategórii žiakov a kadetov, ktorý sa
doriešil, v súčasnosti tiež sú návrhy na zmeny od p. J. Šujana, ktoré však neboli akceptované, ďalej
uviedla že tiež sú určitým problémom rozhodcovia ale to je asi problém každej oblasti

K BODU Č. 10. : INFORMÁCIE Z OBLASTI STRED
J. Štrba
- informoval že u nich tiež prebiehajú všetky súťaže, vznikol však jeden problém v 3-kovom a 4-kovom
volejbale, že sa na súpisku dievčat dostali staršie dievčatá, túto problematiku budú riešiť na zasadnutí
oblastného výboru a následne to riešiť s matrikou SVF, o chlapčenskej zložke má veľmi málo
informácií nakoľko sa M. Kumi nezúčastnil na zasadnutí oblasti stred a vyhodnotení súťaží
K BODU Č. 11. : INFORMÁCIE Z OBLASTI VÝCHOD
J. Cahajla
- uviedol, že súťaže v oblasti východ tiež prebiehajú v poriadku, nie je žiadny problém, ďalej
informoval že pred zasadnutím RM SVF oslovil písomne všetky kluby z oblasti východ a požiadal ich
o pripomienky, žiadna mu neprišla
K BODU Č. 12. : RÔZNE
J. Mihalco
- predložil členom RM SVF dotazník na hodnotenie UTM, v prípade že bude schválený nový projekt
podpory pre kluby je tento dotazník bezpredmetný, v prípade že nie budeme sa danou problematikou
zaoberať na nasledujúcom zasadnutí RM SVF
J. Mihalco
- otvoril problematiku pridelenia II. dotácie pre CTM na základe umiestnenia na finálových turnajoch
MSR, uvedený návrh bol schválený minulý rok a má to pozitívnu ale aj negatívnu odozvu
Ľ. Paška
- uviedol, že táto informácia sa k nemu v minulom roku dostala neskoro a nevedel reagovať na
rozloženie družstiev
J. Mihalco
- pokiaľ nikto nemá k uvedenej problematike žiadne pripomienky, pristúpime k tomu že len potvrdíme
predchádzajúce rozhodnutie RM SVF ohľadom kritérií na rozdelenie dotácie na II. Q pre CTM,
Predseda RM SVF dal o uvedenom návrhu hlasovať
Hlasovali za
8 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov
E. Koseková
- odporučila vypracovať kritéria na hodnotenie a sledovanie efektivity vynaložených finančných
prostriedkov COP a CTM a posun hráčok do extraligových družstiev prípadne do reprezentácie
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J. Mihalco
- podporil myšlienku sledovania efektivity vynaložených finančných prostriedkov na mládež
S. Demetrovič
- vyjadril opätovnú nespokojnosť s fungovaním a neprehľadnosti informačného výsledkového portálu
SVF, je potrebné tomu venovať čas, aby bol portál plne funkčný a prehľadný

Zapísal:

Josef Mihalco
koordinátor pre mládež

V Bratislave 1.5.2017
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Uznesenia
z Rady mládeže konanej dňa 25.01.2017
UZNESENIE RM 1/2017
RADA MLÁDEŽE BERIE NA VEDOMIE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

kontrolu uznesení
návrh rozpočtu na mládež pre rok 2017
návrh rozpočtu na školské súťaže 2017
prehľad čerpania finančných prostriedkov na mládež 2016
Projekt školská súťaž 1.-4. ročník ZŠ – prehadzovaná MIX
informácie školské súťaže – Coolvolley
informáciu z KME U 18 ženy v Taliansku
informácie z oblasti Bratislava
informácie z oblasti západ
informácie z oblasti stred
informácie z oblasti východ
rôzne

UZNESENIE RM 2/2017
RADA MLÁDEŽE SCHVAĽUJE:
Mimoriadnu finančnú dotáciu na chlapčenskú zložku pre ŠVK Pezinok vo výške 500,- EUR
Hlasovali za
9 členov
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov

UZNESENIE RM 3/2017
RADA MLÁDEŽE SCHVÁLILA:
Odporúčanie pre Súťažnú komisiu SVF a SR SVF, aby pri tvorbe finančného rozpočtu na rok 2018
zaradila kapitolu na uhradenie všetkých nákladov na rozhodcov a delegáta (odmenu za výkon,
cestovné, ubytovanie, stravovanie) počas finálových mládežníckych turnajov MSR
Hlasovali za
9 členov
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov

UZNESENIE RM 4/2017
RADA MLÁDEŽE SCHVÁLILA:
Rozpočet na mládež pre rok 2017
Hlasovali za
9 členov
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov
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UZNESENIE RM 5/2017
RADA MLÁDEŽE SCHVÁLILA:
návrh na percentuálne rozdelenie finančnej dotácie pre kluby
Hlasovali za
7 členovia
Hlasovali proti
1 člen
Zdržal sa
0 členov

UZNESENIE RM 6/2017
RADA MLÁDEŽE SCHVÁLILA:
návrh rozpočtu pre školské súťaže / Coolvolley na rok 2018
Hlasovali za
8 členov
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov

UZNESENIE RM 7/2017
RADA MLÁDEŽE SCHVÁLILA:
Nový projekt v Prehadzovanej trojíc – Mix s prijatými zmenami
Hlasovali za
8 členovia
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov

UZNESENIE RM 8/2017
RADA MLÁDEŽE SCHVÁLILA:
Kritériá na rozdelenie dotácie na II. Q pre CTM
Hlasovali za
8 členov
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov
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