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Správa o činnosti a hospodárení ObV Východ SVF za   
uplynulý ročník 2020/2021 

 
 
 
          Do činnosti v oblasti Východ SVF tak ako vo všetkých sférach života zasiahla 
negatívne pandémia Covid 19, ktorá v podstate ukončila súťažný halový ročník 2020/2021 
v súťažiach riadených ObV Východ SVF po odohranom prvom kole v polovici októbra 2020. 
Ešte predtým, v letných mesiacoch v rámci reštartu súťaží na vonkajších ihriskách sme 
zorganizovali turnaj Pohára oblasti Východ SVF na tráve pre všetky vekové kategórie 
chlapcov a dievčat 3-ky, 4-ky, žiaci/čky, kadeti/tky a juniori/rky na futbalovom ihrisku 
v Ruskej Novej Vsi pri Prešove, kde súťažilo vyše 200 hráčov a hráčok z 15 klubov oblasti 
Východ SVF. Celkové náklady na tento turnaj z prostriedkov ObV Východ 1726,46€ tvorilo 
nájomné ihriska a MTZ 450€, rozhodcovia 200€, personál 180€, zdravotná služba 50€, poháre 
a diplomy 260€, zvyšnú časť nákladov 586,46 tvoril nákup surovín a prípravu stravy pre 
účastníkov turnaja. 
Následne sa kadetské a juniorské družstvá oboch kategórií umiestnené na prvých troch 
miestach zúčastnili finálových turnajov Pohára mládeže SVF v auguste v Piešťanoch, 
u dievčat U19 VK Elba Prešov a u chlapcov U20 VKM Stará Ľubovňa a u kadetov/tiek 
v Prešove dievčatá U19 VK Elba Prešov a u chlapcov U17 TJ Slávia Svidník, VKM Stará 
Ľubovňa a VK Mirad PU Prešov. Také bolo aj celkové poradie na prvých troch miestach 
Pohára mládeže kadetov. VK Elba Prešov sa umiestnila v kategórii kadetiek na druhom 
mieste. 
Sekcia beachvolejbalu SVF organizovala v Prešove kvalifikáciu pre chlapcov a dievčatá U18 
v júli 2020, tento turnaj podporil ObV sumou 150 eur, rovnako aj turnaje v SNV a RNV, 
všetko na základe žiadostí organizátorov. 
Po uzatvorení súťaží pre pandemické opatrenia ObV Východ organizoval videomítingy so 
zástupcami klubov, online seminár pre rozhodcov školských súťaží, zasadnutia VV a zriadili 
sme web svfov.sk s aktuálnymi informáciami o dianí, dokumentoch  a pripravovaných 
podujatiach. 
Na reštart sezóny sme zatiaľ pripravili turnaje na tráve v Prešove 12 a 13.júna 2021 / celkovo 
350 účastníkov/pre 3ky, U16 a U20 a vo Svidníku 4ky a U18 pre chlapcov a dievčatá. 
Náklady na turnaj v Prešove pozostávali z prenájmu futbal. ihriska 600€, stravy pre 
účastníkov celkovo 900 eur a MTZ 150€. Každý zo zúčastnených klubov podporil ObV 2 
volejbalovými loptami a vecnými cenami prispelo aj mesto Prešov.  Náklady na turnaj vo 
Svidníku predstavovali 1000€. Štartovné v obidvoch turnajoch sme použili na odmeny 
rozhodcom a usporiadateľom. Teší spolupráca a podpora samospráv Prešova a Svidníka 
a účasť poslancov a primátorky Svidníka na podujatí. Druhé turnaje v týchto kategóriách sa 
uskutočnia v auguste a následne dve najlepšie družstvá kategórií U-16, U18 a U20 postúpia na 
finálové turnaje Pohára mládeže SVF. 
Výsledky a fotodokumentácia z týchto turnajov sme uverejnili na webe svfov.sk a takisto 
svf.sk 
 



SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA 
Oblastný výbor Východ SVF 

 

  Smetanova 1246/2 , 080 05 Prešov , IČO 50915240 , DIČ 2120725530, obv.vychod.svf@svfov.sk 

2 
 

 
Následne nás SVF poverila usporiadaním finálového turnaja Pohára mládeže kadetov 
a kadetiek v Prešove 28 a 29. augusta 2021.  
Pevne veríme, že na jeseň začnú podľa plánu súťaže v našej oblasti bez obmedzenia. Úlohou 
VV bude nielen organizovať a riadiť súťaže v oblasti Východ SVF, ale aj spolupodieľať sa na 
organizovaní štyroch M-SR, po jednej z kategórií ml.žiactva, žiakov/čiek, kadetov/tiek 
a juniorov/riek, organizovať oblastné a celoslovenské turnaje na vonkajších ihriskách o Pohár 
mládeže SVF vo všetkých kategóriách, spolupodieľať sa na organizovaní školských M-SR 
chlapcov a dievčat ZŠ a SŠ v 6-ovom a 4-ovom volejbale a takisto prehadzovanej 
najmladšieho žiactva ZŠ. Jednotlivé sekcie VV budú zodpovedné za organizáciu kontrolných 
zrazov výberov jednotlivých kategórií oblastí, doškoľovanie trénerov, rozhodcov, 
zapisovateľov a štatistikov. 
 
 
 
 
Milan Kundľa 
predseda ObV Východ SVF 
 


