SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava

ÚSEK MLÁDEŽE

ZÁPIS
ZO ZASADNUTIA RADY MLÁDEŽE

Termín:

15. augusta 2017

Miesto:

Dom športu, Bratislava

Účastníci:

pp. Josef Mihalco, Marek Prokeš, Stanislav Demetrovič, Michaela Cibulová,
Mikuláš Ortutay, Ľubomír Paška, Mária Andová, Juraj Cahajla

Ospravedlnený:

Jaroslav Štrba

Zasadnutie Rady mládeže Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej RM SVF) otvoril J. Mihalco, privítal
všetkých členov RM SVF, oboznámil prítomných s programom zasadnutia a vyzval prítomných
o pripomienky resp. doplňujúce body do programu. K navrhovanému programu zasadnutia neboli
vznesené členmi RM žiadne pripomienky.

K BODU Č. 1: KONTROLA UZNESENÍ
Uznesenie 13/2016

úloha trvá

K BODU Č. 2: INFORMÁCIE O AKTUÁLNYCH PROJEKTOCH MŠVVaŠ SR
J. Mihalco
- informoval prítomných členov RM SVF, že v súčasnosti nie sú zverejnené žiadne výzvy na podporu
a rozvoj športu v rámci projektov MŠVVaŠ SR
M. Andová
- sa informovala ako je to s vyplácaním finančných prostriedkov podľa Zákona 440/2015 na
volejbalové kluby vo výške 15%
J. Mihalco
- uviedol, že sa čaká na aktuálne informácie z MŠVVaŠ SR, nakoľko je pripravených niekoľko
legislatívnych úprav a doplnkov zákona a tie sa majú týkať aj rozdelenia a vyplácania uvedených
finančných prostriedkov, ktoré majú byť poukázané na kluby, zatiaľ nie je upresnené akým spôsobom
sa môžu finančné prostriedky poskytovať na kluby, aké náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 440/2015
musia kluby spĺňať a pod.
M. Prokeš
- uviedol, že vedenie SVF je pripravené poukázať určené finančné prostriedky na kluby akonáhle bude
jasné akým spôsobom a za akých podmienok môže ekonomický úsek SVF poukázať finančné
prostriedky na účty klubov
J. Mihalco
- doplnil že podľa posledných informácií nebude možné použiť návrh RM SVF na prerozdelenie
finančných prostriedkov a bude sa musieť postupovať presne z zmysle zákona č.440/2015 § 69 ods.
5a, kde je uvedené „15% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu
mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov
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do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych
športoch“,
Ľ. Paška
- poznamenal, že finančná podpora klubov je nevyhnutná a musia byť dodržané podmienky na ich
poskytnutie
K BODU Č. 3: INFORMÁCIE O ŠKOLSKEJ SÚŤAŽI V PREHADZOVANEJ 1. STUPEŇ ZŠ
J. Mihalco
- len v krátkosti vyhodnotil, že prvý ročník prehadzovanej detí 1. stupňa ZŠ sa stretol s veľkým
záujmom detí na ZŠ a je preto dôležité pokračovať v tomto projekte
S. Demetrovič
- informoval prítomných, že úvodný ročník prehadzovanej bol realizovaný v jednotlivých oblastiach,
jednotlivé oblasti mali na starosti oblastní koordinátori, ktorí riadili a manažovali celý priebeh súťaže,
prvý ročník prehadzovanej mal vyvrcholenie na oblastnom finále kde účastníci dostali diplomy
a družstvá na prvých troch miestach medaily a diplomy, v oblasti Bratislava sa mu podarilo zabezpečiť
aj hodnotné ceny a TV ktorá urobila z podujatia reportáž, zároveň poznamenal, že pre volejbalové
hnutie je dôležité ísť do nižšej vekovej kategórie a tam získavať deti pre volejbal, projekt hodnotí ako
veľmi úspešný nakoľko o prehadzovanú je na školách veľký záujem, opätovne ale zdôraznil že je
potrebné do projektu zainteresovať klubových trénerov, ktorí by mali začať spolupracovať so školami
a tým si pritiahnuť deti do volejbalu
J. Mihalco
- doplnil, že na základe dohody so Slovenskou asociáciou športu na školách sa v ročníku 2017/2018
po základných a postupových kolách uskutoční aj finále prehadzovanej, ktoré prebehne v rámci
celoslovenského podujatia Kalokagatia.

K BODU Č. 4: INFORMÁCIE O FINÁLOVÝCH TURNAJOCH COOLVOLLEY 2017
S. Demetrovič
- informoval o priebehu finálových turnajov školských súťaží Minicool a Midicool, finále Minicool sa
uskutočnilo v Poprade, organizátorom bol VK Junior 2012 Poprad, organizátori pripravili pre
účastníkov výborné podmienky, po dlhšom čase sa podujatie uskutočnilo vonku za priaznivého
slnečného počasia, počas celého dňa bolo pre deti zabezpečené občerstvenie ktoré zabezpečoval
domáci klub, turnaj prebehol bez najmenších problémov za čo treba poďakovať členom VK Junior
Poprad, turnaj Midicool sa už tradične konal v Trenčíne, kde sú pre toto podujatie výborné podmienky,
turnaj organizačne zabezpečovali tréneri a hráči COP Trenčín, počas celého turnaja sa nevyskytli
žiadne problémy
J. Mihalco
- doplnil, že obe podujatia boli pripravené na vysokej úrovni za čo treba hlavne poďakovať trénerom
VK Junior 2012 Poprad ako aj trénerom COP Trenčín, tiež uviedol že už v súčasnosti je ústna dohoda
medzi SVF a VK Junior 2012 Poprad o organizácii finálového turnaja v roku 2018, ďalej informoval že
členovia RM SVF majú výsledky z oboch podujatí v priložených materiáloch

K BODU Č. 5: INFORMÁCIE Z OBLASTI BRATISLAVA
S. Demetrovič
- informoval, že nedostal žiadne podnety z klubov na RM SVF, informoval že v oblasti Bratislava
nebude otvorená súťaž kadetov a že družstvá budú zapojené do oblasti západ, ďalej pripomenul že je
potrebné dopracovať funkčnosť informačného systému SVF
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K BODU Č. 6: INFORMÁCIE Z OBLASTI ZÁPAD
M. Andová
- informovala prítomných, že v rámci oblasti západ bola požiadavka na objasnenie vyplácania
finančných prostriedkov t.j. 15% na kluby, ostatné náležitosti prebiehajú v rámci oblasti bez problémov
K BODU Č. 7: INFORMÁCIE Z OBLASTI VÝCHOD
J. Cahajla
- uviedol, že v oblasti východ majú v súťaži kadetov prihlásených 5 družstiev, v kadetkách je to 7
družstiev, v súťaži žiakov 7 družstiev a 16 družstiev v žiačkach, v súčasnosti nedostal žiadny podnet
na riešenie
K BODU Č. 8: RÔZNE
J. Mihalco
- informoval členov RM SVF o Uznesení č.55 zo Správnej Rady SVF, ktorá dala za úlohu prerokovať
možnosť odohrania Slovenského pohára juniorov
Ľ. Paška
- uviedol, že SP juniorov znie zaujímavo, ale je potrebné navrhnúť termíny a systém pohára, ďalej
povedal že v minulosti sa SP hral na antuke a aj to malo pre kluby požadovaný prínos, zdôraznil však
že je dôležité určiť termíny či to bude pred sezónou, počas alebo po sezóne, a kde sa to bude hrať či
na antuke alebo v hale, ide hlavne o to aby si to vedeli tréneri klubov zmanažovať a pripraviť sa na
SP, pretože niektoré kluby hrajú juniorskú súťaž s kadetmi
J. Mihalco
- bolo by vhodné prediskutovať tento návrh s klubmi a zistiť ich záujem o túto súťaž
M.Prokeš
- ak by bola možnosť, tak finále SP juniorov odohrať v rámci finálového turnaja Slovenského pohára
mužov a žien
J. Mihalco
- navrhol dať úlohu členom RM SVF Ľ. Paškovi, J. Cahajlovi, aby v rámci svojich oblastí prediskutovali
tento návrh s klubmi a na následnom zasadnutí RM by sme prediskutovali možný návrh súťaže
J. Mihalco
- ďalej navrhol, aby sa v súťažiach žiactva t.j. mladší žiaci/čky a starší žiaci/čky hralo bez libera, ako
dôvod uviedol že v uvedených vekových kategóriách je potrebné poskytnúť priestor na
zdokonaľovanie HČJ v rámci zápasu všetkým účastníkom zápasu, chlapci a dievčatá ktorí sú v tomto
období vyššieho zrastu sú po realizácii servisu z ihriska vymenení liberom a nemajú tak možnosť
rozvíjať svoje herné činnosti v obrannej fáze, v staršom veku prípadne aj prechodom na inú hernú
pozíciu majú v rámci obranných činností veľké nedostatky, k uvedenému návrhu otvoril diskusiu
S. Demetrovič
- podporil uvedený návrh a v plnej miere s ním súhlasí
Ľ. Paška
- uviedol, že na Slovensku sa snažíme o skorú špecializáciu hráčov na herné funkcie a nevenujeme
sa v takej miere rozvoju HČJ ako by sme mali
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J. Mihalco
- nakoľko už neboli k uvedenému návrhu žiadne pripomienky dal hlasovať o zrušení libera v súťažiach
žiactva
Hlasovali za
Hlasovali proti
Zdržal sa

8 členov
0 členov
0 členov

J. Mihalco
- ďalej prítomných informoval, že po úspešnej realizácii výberu dievčat rok narodenia 2002 a ml. vo
forme 4-stretnutia oblastí spred dvoch rokov sa uskutoční nový výber dievčat ročník narodenia 2004
a ml. vo forme 4-stretnutia oblastí v Liptovskom Hrádku v polovici októbra, prvotné informácie už boli
zaslané zodpovedným trénerom v jednotlivých oblastiach, ktorí majú samotný výber na starosti,
v kategórii chlapcov ročník narodenia 2003 a ml. bude výber realizovaný na základe odporúčaní
trénerov z jednotlivých klubov, nakoľko chlapcov je veľmi málo.

Zapísal:

Josef Mihalco
koordinátor pre mládež

V Bratislave 10.10.2017
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Uznesenia
z Rady mládeže konanej dňa 15.08.2017
UZNESENIE RM 9/2017
RADA MLÁDEŽE BERIE NA VEDOMIE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

kontrolu uznesení
správu o školskej súťaži Prehadzovaná MIX pre 1.-4. ročník ZŠ
správu z finálových turnajov školských súťaží Minicoolvolley a Midicoolvolley
informácie z oblasti Bratislava
informácie z oblasti západ
informácie z oblasti východ
rôzne

UZNESENIE RM 10/2017
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Ústne prediskutovať s klubmi možnosť vytvorenia Slovenského pohára pre juniorov
Termín:
Zodpovední:

31.12.2017
Ľ. Paška, J. Cahajla

UZNESENIE RM 11/2017
RADA MLÁDEŽE SCHVÁLILA:
Zrušenie libera pre súťaže žiactva t.j. mladších žiakov/čok a starších žiakov/čok
Hlasovali za
8 členov
Hlasovali proti
0 členov
Zdržal sa
0 členov

UZNESENIE RM 12/2017
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Predsedovi RM SVF predložiť na zasadnutie Správnej Rady SVF schválenie o zrušení libera pre
súťaže žiactva t.j. mladších žiakov/čok a starších žiakov/čok
Termín:
Zodpovedný:

31.12.2017
J. Mihalco
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