SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Oblastný výbor Východ SVF
Smetanova 1246/2 , 080 05 Prešov , IČO 50915240 , DIČ 2120725530, obv.vychod.svf@svfov.sk

Zápisnica zo zasadnutia VV ObV Východ SVF konaného dňa
17.septembra 2021 o 16:45 v Prešove.

Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomní:

Kundľa, Petruf, Tramita, Lakata, Cahajla, Vojčík,

Ospravedlnený:

Sopko

Program:
1.Oboznámenie o turnajoch letného Pohára mládeže Obv a SVF po športovej, organizačnej a
ekonomickej stránke /Kundľa/
2. Príprava a organizácia súťažného ročníka 2021/22 /Petruf/
3. Oboznámenie a schvaľovanie Covid manuálu pre súťaže oblasti východ SVF
4. Návrhy a schvaľovanie trénerov zodpovedných za výbery za dievčenskú zložku
/ Vojčík/
5. Diskusia po každom bode programu
6. Rôzne
7. Uznesenie
8. Záver
Priebeh zasadnutia:
Otvorenie a prezentácia
-

zasadanie výkonného výboru ObV Východ SVF otvoril predseda ObV SVF
M. Kundľa, privítal prítomných členov výkonného výboru, členov výboru oboznámil
s programom zasadnutia.

1. Oboznámenie o turnajoch letného Pohára mládeže ObV Východ SVF po športovej,
organizačnej a ekonomickej stránke M.Kundľa
-

-

ObV Východ SVF počas letných mesiacov organizoval letný pohár mládeže
v kategóriách: 3-ky chlapci a dievčatá, 4-ky chlapci a dievčatá, DU-15, CHU-16 ,
DU17, CHU18, Du20a CHU20, celkovo sa zúčastnilo 21 chlapčenských a 22
dievčenských družstiev, celkovo 2 turnaje v júni a 3 turnaje v auguste
výsledky jednotlivých kategórií sú uvedené v úradnej správe č. 1/2021-2022,
turnaje boli organizované na futbalovom štadióne v Solivare a 1. turnaja na
multifunkčných ihriskách vo Svidníku,
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-

-

-

ako jediná oblasť SVF zorganizovala po 2 turnaje na každú kategóriu,
z ostatných oblasti sa finálových turnajov zúčastnili družstva iba nominované alebo
boli uskutočnené iba po 1.regionálne turnaje,
mesto Prešov a PSK prispeli na organizáciu turnajov - ceny a občerstvenie, jednotlivé
náklady na organizáciu jednotlivých turnajov (rozpis jednotlivých nákladov:
7.8.2021prenájom ihriska 600.,strava 625€, poháre a diplomy 192€, 150€ MTZ-odvoz,
lavice, aparatúra, voda 70€
14.8 prenájom ihriska na 2 dni 600€, diplomy 36€, MTZ 150€, strava 462€, voda 38€
plus náklady na personál-ukazovateľky skóre, zdravotníčky,organizační pracovníci
ObV Východ mal zvýšené náklady na organizáciu turnajov oproti iným oblasťami
SVF - požiadať o preplatenie nákladov na finálový turnaj Pohára mládeže kadetov
a kadetiek 28. a 29.8.2021 v sume 1600€, faktúra vystavená 1.9.2021, doteraz
neuhradená
v závere poďakoval všetkým za pomoc pri organizácií týchto turnajov,

2. Príprava a organizácia súťažného ročníka 2021/22 - Petruf
Pre zasadnutím výkonného výboru oblasti východ SVF sa uskutočnila porada vedúcich
družstiev k súťažnému ročníku 2021/2022, ktorú viedol predseda SK ObV p. /Petruf/.
-

boli odsúhlasené návrhy súťaži jednotlivých kategórií pre nový súťažný ročník,
bola dohodnutá samostatná súťaž žien a kadetiek pre tento súťažný ročník
v kategóriách chlapcov sa bude hrať dlhodobá predovšetkým súťaž z dôvodu nízkeho
počtu družstiev jednokolovo alebo dvojkolovo, prípadne s nadstavbou,
v kategórií starších dievčat a budú hrať skupiny a dvaja najlepší postúpia do finále,
v kategóriách pre postup na M-SR postupuje víťaz oblasti, družstvá na 2-3 mieste
baráž o postup s oblasťou Stred
boli rôzne pripomienky na termíny a COVID 19,
príprava súpisiek a registračných preukazov – boli poskytnuté informácie zo strany
manažéra súťaží SVF F.Moravčíka

Bol prijatý návrh že v prípade 3 vlny COVID 19 sa môžu upraviť jednotlivé súťaže podľa
okolnosti a so súhlasom jednotlivých družstiev.
Rozpis jednotlivých súťaži bude jednotlivým družstvám a klubom zaslaný spolu s adresárom
družstiev, poslané klubom predsedom súťažnej komisie E.Petrufom v ÚS.
3. Oboznámenie a schvaľovanie Covid manuálu pre súťaže oblasti východ SVF
Predseda ŠTK p. Petruf informoval na zasadaní vedúcich družstiev, že SVF pripravuje
manuál k riešeniu COVID 19 podľa OTP. Manuál bude zaslaný všetkým družstva. Jednotlivé
problémy sa budú konzultovať na úrovni manažéra súťaží SVF.
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4. Návrhy a schvaľovanie trénerov zodpovedných za výbery za dievčenskú zložku
Vojčík
A. Vojčík ako zodpovedný za úsek trénerov bol VV poverený vykonať mapovanie
jednotlivých kategórií dievčat a chlapcov aby bol prehľad výkonnosti a talentov v našom
kraji a zabezpečovať výber do jednotlivých kategórii, pripraviť školenie pre trénerov.
Tréner za chlapčenskú zložku:
Tréner za dievčenskú zložku:

Marek Kseňák – Stará Ľubovňa, asistent A.Vojčík
návrh Robert Franko – má sa vyjadriť bol oslovený

Vytvorenie trénerskej rady pri oblastnom výbore: v kompetencií p. Vojčíka
Schválené odmeňovanie trénerov:

Hlavný tréner
100,- € akcia
Asistent trénera
60,- € akcia
VV ďalej hlasovaním schválil odmenu pre zodpovedných koordinátorov zodpovedných za
výbery chlapčenskej a dievčenskej zložky v sume 100€ za zraz –A.Vojčík, Ľ.Macko
5. Diskusia po každom bode programu
Tramita
– pripomienky k registračným preukazom a súpiskám, nie je to vybavované promptné a nie
sú vždy zvládnuté postupy ich zadávania,
6. Rôzne
Informácia k zmenám na sekretariáte SVF – predseda M. Kundľa
- bola zmenená organizačná štruktúra sekretariátu SVF
- skončil súťažný riaditeľ (Stražay), nový manažér pre súťaže Moravčík
- skončil výkonný riaditeľ (Singer) a bol odvolaný ako konateľ spoločnosti
Slovakvolejmanažment SVF,
- Informácia A. Vojčíka – trénerské školenie v Slovinsku
- Z našej oblasti sa zúčastnia E. Digaňa T.Mačička Prešov, L. Hricáková Humenné pripravia poznatky pre školských učiteľov a trénerov volejbalu
7. Uznesenie
I.
-

Berie na vedomie
Správu o turnajoch letného Pohára mládeže ObV Východ SVF po športovej,
organizačnej a ekonomickej stránke
Správu - príprava a organizácia súťažného ročníka 2021/22,
Informácie ohľadom organizačnej štruktúry sekretariátu SVF
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II.

Ukladá

1. Pripraviť a doručiť rozlosovanie súťažného ročníka 2021/20222 podľa schválených
jednotlivých kategórií chlapcov, dievčat a žien
T: ihneď
Z: Petruf
2. Pripraviť organizačné zabezpečenie práce trénerskej komisie s návrhmi na trénerov
a skautov pre región, vytvoriť trénerskú radu, plán práce, plán školení atď
T: priebežne do zasadania VV
Z: Vojčík

Vyhotovil: P. Lakata
Dňa 26.09.2021

Overil: Milan Kundľa
predseda ObV SVF
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