SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava

ÚSEK MLÁDEŽE

ZÁPIS
ZO ZASADNUTIA RADY MLÁDEŽE
Termín:

21. augusta 2018

Miesto:

MŠH Nitra

Účastníci:

pp. Martin Májek, Marek Rojko, Josef Mihalco, Michaela Cibulová, Ľubomír
Paška, Dalibor Andrisík, Alena Bieliková, Michal Červenák, Ladislav Popeláš,
Milan Kundľa

Zasadnutie Rady mládeže Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej RM SVF) otvoril M. Májek, 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.
Pred začiatkom rokovania sa dohodol postup pri poďakovaní členom predošlej RM SVF – pripraviť list
prezidenta SVF.
K BODU Č. 1: VYHODNOTENIE AKTUÁLNEHO STAVU V OBLASTI MLÁDEŽE
M. Májek
- informoval členov RM SVF o personálnych zmenách na SVF, kompetencii na jednotlivých pozíciách a
procese schvaľovania štatútu RM SVF a členov RM SVF
- informoval o aktuálnej situácii v mládežníckom volejbale, štruktúre a organizácii CTM a projektoch
v oblasti mládeže pod SVF
J. Mihalco
- predstavil svoje konkrétne pracovné zaradenie a zameranie svojej činnosti na všetky projekty
súvisiace s rozvojom volejbalu a mládežníckej činnosti v hnutí
L. Paška
- informoval o centrálnom testovaní pod projektom MŠ SR. V diskusii sa prebrala tematika testovania
detí v rámci tohto projektu a zároveň k testovaniu mládeže celkovo

K BODU Č. 2: SCHVÁLENIE ROZPOČTU NA ÚSEK TALENTOVANEJ MLÁDEŽE 2018
M. Májek
- predložil návrh rozpočtu na úsek talentovanej mládeže 2018
- prebehla diskusia k rozpočtu na rok 2018 a po jej ukončení dal predseda RM SVF hlasovať o
schválení rozpočtu na rok 2018
Hlasovali za
Hlasovali proti
Zdržal sa

10 členov
0 členov
0 členov
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- v prípade prebytku v rozpočte sa koncom roka prerokuje prípadná podpora vybranej aktivity v rámci
rozpočtu mládeže
- členovia RM SVF si pripravia námety do rozpočtu 2019
K BODU

Č.3:

NÁVRH KRITÉRIÍ
ŠPORTOVCA

PRE

ZARADENIE

DO

ZOZNAMU

TALENTOVANÉHO

M. Májek
- predložil návrh kritérií pre zaradenie hráča do zoznamu talentovaných športovcov v súlade so
Zákonom o športe
- predložený návrh bol prediskutovaný a v hlasovaní schválený, pričom sa žiada právne posúdenie
predmetného návrhu SR SVF v bode 7.
Hlasovali za
Hlasovali proti
Zdržal sa

10 členov
0 členov
0 členov

K BODU Č. 4: INFORMÁCIA K PROGRAMOVEJ KONFERENCII MLÁDEŽE 2018
M.Rojko
- predstavil zámer športového riaditeľa SVF a do 14 dní predloží koncept konferencie s obsahovým
zameraním a predbežným termínom - polovica októbra 2018

K BODU Č. 5: INFORMÁCIE Z OBLASTI VÝCHOD
M. Kundľa
- prezentoval závery zo zasadnutia ObV a výsledky súťaží v uplynulom ročníku v oblasti
- v nadchádzajúcom ročníku nárast počtu družstiev v súťažiach daný vznikom B,C,D družstiev
stabilných klubov
- skonštatoval, že napriek vysokému záujmu o školské súťaže, nevznikol v poslednej dobe žiaden
nový klub
- predstavil požiadavku na úpravu vekových kategórií dievčat v súlade s predpismi CEV
- navrhol, aby bola vypísaná súťaž M-SR mladších žiakov v šestkovom volejbale
- vyslovil požiadavku na opätovné stretnutia krajských výberov
- na základe projektov z iných športov navrhol pre SVF projekt „Tvár volejbalu“

K BODU Č. 6: INFORMÁCIE OBLASTI STRED
A.Bieliková
- prezentovala závery zo zasadnutia ObV a výsledky súťaží v uplynulom ročníku v oblasti
- informovala, že v oblasti absentujú akékoľvek družstvá mužského volejbalu nad rámec kategórie
žiakov
- v oblasti podporujú názor, aby bola vypísaná súťaž M-SR mladších žiakov v šestkovom volejbale
- požiadala SVF o usmernenie v súvislosti s novým zákonom GDPR
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K BODU Č. 7: INFORMÁCIE Z OBLASTI ZÁPAD
M. Červenák
- informoval o súčasnom stave v oblasti, príprave súťaží pre ročník 2018-2019
- prezentoval otázky od členov ObV, ktoré boli vzhľadom na obsah delegované na SK SVF

K BODU Č. 8: INFORMÁCIE Z OBLASTI BRATISLAVA
L. Popeláš
- informoval o súčasnom stave v oblasti, príprave súťaží pre ročník 2018-2019
- predstavil požiadavku na úpravu vekových kategórií dievčat v súlade s predpismi CEV
- požiadal o informácie k tvorbe tabuliek o výške výchovného za hráča
- požiadavka na stretnutia krajských výberov

K BODU Č.9: RÔZNE
L.Andrisík
- požiadal o informáciu o momentálnom stave ohľadne používania libera v žiackych kategóriách
M.Rojko
- na základe súčasného stavu v beachvolejbale navrhol poveriť zástupkyňu beachvolejbalu v RM SVF
M.Cibulovu vypracovaním koncepcie beachvolejbalu na najbližšie obdobie
Regionálne výbery
- oblastní zástupcovia v RM SVF v súčinnosti so zástupcami CTM sú poverení organizáciou
regionálnych výberov pre ročníky 20005 chlapci a 2006 dievčatá

Zapísal:

Martin Májek
koordinátor mládeže SVF

V Nitre 21.8.2018
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Uznesenia
z Rady mládeže konanej dňa 21.08.2018
UZNESENIE RM 1/2018
RADA MLÁDEŽE BERIE NA VEDOMIE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vyhodnotenie aktuálneho stavu v oblasti mládeže
Informáciu o pripravovanej Konferencii mládeže
informácie z oblasti Bratislava
informácie z oblasti západ
informácie z oblasti východ
rôzne

UZNESENIE RM 2/2018
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
Predsedovi RM zistiť možnosť vyhlásenia súťaže M-SR mladšieho žiactva v šestkovom volejbale už
na sezónu 2018-2019
Termín:
30.9.2018
Zodpovední:
M. Májek
Vypracovať Koncepciu beachvolejbalu pre nasledujúce obdobie
Termín:
30.11.2018
Zodpovední:
M. Cibulova
Oblastným zástupcom a zástupcom CTM v RM SVF zorganizovať regionálne výbery pre ročníky 2005
chlapcov a 2006 dievčatá
Temín:
do 15.12.2018
Zodpovední:
oblastní zástupcovia v RM SVF a zástupcovia CTM V RM SVF

UZNESENIE RM 3/2018
RADA MLÁDEŽE SCHVÁLILA:
Návrh rozpočtu talentovanej mládeže na rok 2018.
Hlasovali za
Hlasovali proti
Zdržal sa

10 členov
0 členov
0 členov

Kritéria pre zaradenie hráča do zoznamu talentovaných športovcov, s ďalším právnym posúdením.
Hlasovali za
Hlasovali proti
Zdržal sa

10 členov
0 členov
0 členov
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