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1.) Aktualizácia VP 2022/2023 

Na základe hlasovania per rollam Správnej rady SVF boli aktualizované Vykonávacie pokyny pre 

extraligové súťaže a Slovenský pohár a taktiež pre 1. ligové súťaže a M-SR mládeže. 

 

Viac podrobností nájdete na nasledujúcom odkaze: http://www.svf.sk/sk/archiv-sprav/detail-

spravy/_aktualizacia-vykonavacich-poky 

 

Vedenie oblastných výborov prosím o distribuovanie informácie klubom v oblasti. 

-- 

Filip Moravčík 

Manažér súťaží SVF / Competitions manager SVF 

2.) Zmeny termínov a miest stretnutí 
 

SK ObV Východ SVF schvaľuje žiadosti družstiev: 

• VKM Stará Ľubovňa o predohrávku stretnutí kadetov TV06 a TV06/2 medzi družstvami 

VKM Stará Ľubovňa a VK MIRAD UNIPO Prešov v termíne 4.11.2022 14:00. 

• KV MŠK OKTAN Kežmarok o dohrávku stretnutí st. žiačok CKV91405 a CKV91405/2 medzi 

družstvami KV MŠK OKTAN Kežmarok a VKM Stará Ľubovňa v termíne 27.11.2022 9:00. 

• VK Humenné  o zmenu miesta stretnutí st. žiačok CKV91404 a CKV91404/2 z dôvodu 

obsadenosti MŠH dňa 26.11.2022 na halu č. 2 v adresári: GAGLS, Komenského 4, 066 01 

Humenné.   

 

3.)  Oblastné výbery pre ročníky 2009 a ml. 
 

Dovoľte mi, aby som Vás prostredníctvom priloženého dokumentu informoval a zároveň požiadal 

o spoluprácu pri plánovanom začiatku tvorby RD chlapcov a dievčat ročníka 2009 a mladších.  

Zároveň by som Vás chcel požiadať o súčinnosť pri hľadaní vhodného miesta pre organizáciu 

turnaja  - Štvorstretnutie oblastných výberov, ktoré je plánované na obdobie marec-apríl 2023. 

  

Vopred Vám všetkým ďakujem za spoluprácu. 

V prípade akýchkoľvek otázok spojených s touto problematikou ma kedykoľvek kontaktujte... 

  

S pozdravom / Best regards,  

  

Martin Májek 

Športový riaditeľ SVF / Sports director SVF 
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4.) Šéftréner mládeže SVF 
 

Dovoľte mi, aby som Vás aj touto cestou informoval o vzniku novej pozície v rámci športového 

úseku SVF. Jedná sa o pozíciu šéftrénera mládeže SVF pre obe zložky - chlapčenskú aj dievčenskú. 

Táto pozícia vznikla na základe potreby užšieho prepojenia  projektov centralizovanej prípravy 

SVF, projektov talentovanej mládeže na úrovni klubov  a reprezentačných družstiev mládeže SVF 

vo všetkých oblastiach športovej prípravy. Jej vznik je úzko spojený s pridelením projektu FIVB pre 

SVF, ktorého predmetom je práve starostlivosť o mládež. Na základe požiadaviek FIVB k tomuto 

projektu a koncepčných zámerov SVF do budúcnosti bol na túto pozíciu oslovený Matúš Kalný, 

ktorý má okrem potrebného vzdelania za sebou viacero, aj zahraničných pracovných skúseností 

spojených s touto oblasťou. Bližšie informácie o cieľoch, zaradení a náplni práce nájdete v 

priloženom dokumente príp. na http://www.svf.sk/sk/archiv-sprav/detail-spravy/_od-novembra-

svf-so-seftrenerom . 

 

M. Kalný nastupuje do tejto funkcie od 1. novembra 2022. 

  

S pozdravom / Best regards,  

  

Martin Májek 

Športový riaditeľ SVF / Sports director SVF 

 

 

5.) Výška cestovnej náhrady v prípade použitia vlast. motorového vozidla 
 

S prihliadnutím na schválené Vykonávacie pokyny v časti Rozhodcovia a súčinnosť s klubmi: 

 

"...Pri použití vlastného motorového vozidla bude cestovné vyplatené vo výške 10 % priemernej 

mesačnej ceny PHM (nafta + benzín / 2) za kilometer podľa priemernej ceny PHM vydanej 

Štatistickým úradom SR za predchádzajúci mesiac. Výška cestovnej náhrady bude zverejňovaná 

na mesačnej báze SK SVF." 

 

Sa stanovuje v prípade mesiaca november 2022 výška cestovnej náhrady na 0.17,-€/km. Toto je 

oprávnený účtovať iba ten rozhodca, ktorý reálne použil vlastné motorové vozidlo. 

 

-- 

Filip Moravčík 

Manažér súťaží SVF / Competitions manager SVF 
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6.) Finálové turnaje M SR 
 

ObV Východ SVF žiada kluby, ktoré majú záujem organizovať niektorý z turnajov M SR 

v kategóriách juniorov, junioriek, kadetov, kadetiek, starších žiakov, starších žiačok, mladších 

žiakov 6-tiek a mladších žiačok 6-tiek, aby sa do 14.11.2022 prihlásili emailom na adresu 

milan.kundla@gmail.com . 

 

 

7.) Špecializovaná príprava nahrávačov/nahrávačiek 
 

Chcem Vás oficiálne informovať o realizácií konceptu trénerskej akadémie so zámerom 

špecializovanej prípravy nahrávačov/nahrávačiek pre reprezentačné družstvá SR. Nahrávačské 

tréningy sú určené pre nahrávačov/nahrávačky mládežníckych reprezentácií (+perspektívni 

nahrávači/perspektívne nahrávačky) a projektov RD, ktorí sú doplnení liberami RD.  

 

Obsah tréningov: 

- Spoločné tréningy nahrávačov a nahrávačiek (z príslušnej oblasti) 

- Praktická časť s cvičeniami + teoretická časť s prezentáciami 

- 4 oblasti prípravy: 

- Technická príprava 

- Taktická príprava 

- Teoretická príprava 

- Mentálna a líderská príprava 

- Vzdelávanie klubových trénerov 

 

Realizácia tréningov: 

- 4x mesačne striedavo na západe (Bratislava), strede (Nitra) a východe (Poprad) Slovenska.  

- Bratislava - FEI STU  - 15:00-17:00 

- predbežné termíny 2022: 07.11.2022, 14.11.2022, 05.12.2022, 12.12.2022 

 

 - Nitra - Mestská športová hala - 09:30 - 13:30 

-predbežné termíny 2022: 14.11.2022, 12.12.2022 

 

- Poprad - SŠŠ Poprad - 09:30-13:30,  

- predbežné termíny 2022: 21.11.2022, 19.12.2022 

 

Pripomienka: V Bratislave sa koná zraz 2x mesačne z dôvodu časových obmedzení v hale.  
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V prílohe Vám posielam celý koncept špecializovanej prípravy a predbežnú nomináciu 

nahrávačov/nahrávačiek (po dohode s reprezentačnými trénermi), ktorá sa počas roka môže 

meniť. Pred každým zrazom bude zaslaná aktualizovaná pozvánka a nominácia.  

 

 

Adam Kocian 

Koordinátor reprezentácií SR 

 

 

8.) Prílohy 

• Aktualizácia VP 2022/2023 

“VP_ObV_Východ_SVF_2022-23_02112022.pdf“ 

• Aktualizovaný rozpis súťaží 

“Súťaže_ObV_V_SVF_2022-2023_01112022.xlsx“ 

• Oblastné výbery pre ročníky 2009 a ml. 

“ Plán_tvorby_RD_2009_CH_D.pdf“ 

• Šéftréner mládeže SVF 

“Prezentácia FIVB projekt - šéftréner mládeže SVF.pdf“ 

• Špecializovaná príprava nahrávačov/nahrávačiek 

“Trénerská akadémia - špecializovaná príprava nahrávačov.pdf“ 

“Trénerská akadémia - špecializovaná príprava nahrávačov2.pdf“ 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eduard Petruf, v. r.  
SK ObV Východ SVF 


