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Zápisnica zo zasadnutia VV ObV Východ SVF  
 
 
 
Prítomní:  
M.Kundľa, E.Petruf, J.Cahajla, P.Lakata, M.Sopko, F.Tramita, A.Vojčík 
  
Termín a miesto zasadnutia: 
 Zasadnutie VV ObV Východ SVF sa konalo dňa  1.12.2021 o 20.00  - online 
 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Aktuálna situácia v kluboch oblasti Východ SVF 
3. Návrhy a schválenie počtu klubov v kategóriách z oblasti Východ postupujúcich na  
    M- SR pre schvaľovanie na Radu regionálneho volejbalu SVF a Správnu radu SVF 
4. Informácia o uchádzačoch o usporiadanie M-SR z klubov oblasti Východ SVF 
5. Diskusia po každom bode programu 
6. Rôzne 
7. Uznesenie 
8. Záver 
 
Priebeh zasadnutia: 
1. Otvorenie 
Zasadnutie VV ObV Východ SVF zahájil Milan Kundľa, predseda ObV Východ SVF, 
skontroloval – online  prítomnosť členov výkonného výboru, oboznámil prítomných s návrhom 
programu, navrhnutý program členovia VV schválili v počte 7 hlasov „ZA“. 
 
 
2. Aktuálna situácia v kluboch oblasti Východ SVF -  Eduard Petruf 
 
Vzhľadom na zavedenie lockdownu od 25.11.2021 boli pozastavené všetky  amatérske súťaže 
do 09.12.2021 . Viac informácií na ÚO SVF. 
  

- z uvedeného  dôvodu už nemôžeme obnoviť súťaže ml. žiakov 3-ák a ml. žiačok 3-ák. 
Vyjadrenie k obnoveniu týchto  súťaží už nie je momentálne potrebné, E.Petruf 
poďakoval  všetkým, ktorí promptne zareagovali na požiadavku VV k týmto 
kategóriám, 

- pravidelné súťaže sa budú realizovať iba v extralige mužov a žien. 
- lockdown sa pravdepodobne rozšíri do konca roka, uzatvárajú sa školy aj tréningový 

proces /okrem extraligy mužov a žien/, 
- súťaže sa obnovia pravdepodobne až v novom roku, budeme musieť pripraviť návrhy 

skrátených súťaži.       
 
 
  



SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA 
Oblastný výbor Východ SVF 

 

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

2 
 

 
3. Návrhy a schválenie počtu klubov v kategóriách z oblasti Východ postupujúcich na  
M- SR pre schvaľovanie na Radu regionálneho volejbalu SVF a Správnu radu SVF - 
Milan Kundľa, 
 
Úvodom tohto  bodu Milan Kundľa informoval členov VV, že dňa 7.12.2021 sa uskutoční 
zasadanie správnej rady SVF a RRV SVF má predložiť materiál účasti jednotlivých družstiev 
na M-SR. Predtým sa uskutoční zasadnutie RRV SVF za účasti predsedov a riadiacich súťaži 
za jednotlivé oblasti, členov správnej rady za mládež a regióny /Koseková a Bieliková/ a Filip 
Moravčík Manažér súťaží SVF, kde sa bude rozhodovať o jednotlivých súťažiach, počtu 
družstiev na M-SR za jednotlivé oblasti a podmienkach pre usporiadateľov jednotlivých 
finálových turnajov. 
 
Výkonný výbor na svojom zasadnutí prerokoval jednotlivé návrhy na účasť družstiev z  
oblasti Východ SVF na M-SR podľa jednotlivých kategórii.  
 
Návrhy na schválenie počtu klubov v kategóriách z oblasti Východ postupujúcich na  
M- SR: 
 
Kategória chlapcov: 
                         kadeti                               2 družstvá priamo   + 1 družstvo baráž    
                         starší žiaci                        2 družstvá priamo 
                         ml. žiaci  6                       2 družstvá priamo 
                         ml. žiaci  4                       3 družstvá priamo 
                         ml. žiaci  3                       3 družstvá priamo 
  
      
Kategória dievčat: 
                        kadetky                              1 družstvo priamo   +  2 družstvo baráž 
                        staršie žiačky                     3 družstvá priamo 
                                                                   3 družstvá priamo    + 1 družstvo baráž  
                                                                   2 družstvá priamo    + 2 družstvá baráž 
                        ml. žiačky  6                       3 družstvá priamo 
                        ml. žiačky  4                       3 družstvá priamo 
                        ml. žiačky  3                       2 družstvá priamo 
 
Členovia výkonného výboru sa vyjadrili k jednotlivým kategóriám a  súhlasia s uvedenými  
návrhmi počtu družstiev na M-SR.   
 
4. Informácia o uchádzačoch o usporiadanie M-SR z klubov oblasti Východ SVF - 
Eduard Petruf 
 
Na základe výzvy VV ObV Východ SVF o usporiadanie M-SR v jednotlivých kategóriách  sa 
prihlásili tieto kluby: 
 
VK Slávia  Svidník              A    -       juniorov alebo kadetov 
ŠK ELBA  Prešov                B    -       staršie žiačky,   ml. žiačky 6-ový 
VK MIRAD UNIPO Prešov B    -       mladší žiaci 6-ový  
VK  Junior Poprad            A    -       juniori alebo kadetky 
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Medzi klubmi Svidníka a Popradu by malo dôjsť k dohode o usporiadaní jednotlivých 
kategórií. 
 
Dotácia pre usporiadateľov jednotlivých turnajov:     A a B – 2 000,- EUR,   C – 1 000,- EUR. 
                                                                
 
5. Diskusia po každom bode programu 
 
K bodu 2: 
Jednotliví členovia výkonného výboru sa vyjadrili, že súťaže v oblasti Východ SVF sa začnú 
/keď bude priaznivá situácia covid 19/  až v novom roku po prázdninách 10.01.2022.   Je 
možná zmena systému dohrávania súťaži. 
 
K bodu 3: 
K návrhu počtu družstiev postupujúcich na M-SR sa vyjadrili Tramita, Vojcík, Cahajla, 
Lakata, Kundľa, Petruf – zohľadnenie:  počtu družstiev v oblasti, súťaživosť, nákladovosť 
baráži a M-SR,  motivácia pre deti, situácia covid 2019  atď. 
  
K bodu 4: 
Tramita 
-  navrhol aby SVF spracovala návrh organizovania M-SR  podľa jednotlivých kategórií 
s tým, že budú presné stanovené usporiadateľské oblasti SVF a tieto budú neustále rotované. 
Tým by jednotlivé oblasti vedeli čo budú v danom roku organizovať a zároveň by vedeli aj 
plánované akcie /M-SR/ na ďalšie roky. 
- riešiť účasť prípadne neúčasť organizátora na M-SR, budú mať záujem organizovať tieto M-
SR kluby, ktoré nebudú účastne na tomto podujatí,   
 
Lakata  
-  finálové turnaje nech organizuje  družstvo, ktoré postúpilo na M- SR  
 
Vojčik 
-  na organizáciu M-SR v rovnakých kategóriách sa prihlásil Svidník  a Poprad  je potrebná 

dohoda klubov     
 
6. Rôzne 
 Kundľa  
-  poskytol informáciu  o spolupráci s MsÚ Prešov a o podpore v hodnote 20 000., eur pre 
extraligové tímy VK MIRAD UNIPO Prešov a VK Prešov 
- informoval výkonný výbor o pohľadávkach VV ObV Východ SVF voči SVF v celkovej 
hodnote cca 7 000,- EUR  /turnaj Pohára mládeže august 2021, členské, príspevok na činnosť 
oblasti, dotácia pre ObV za rok 2021/ , prezident SVF p. Rojko na online rokovaní Rady 
regionálneho volejbalu prisľúbil postupné vyrovnanie pohľadávok /dotácií/  do konca roka 
2021 /aj na základe dotácie a sponzorstva SVF z NIKE a MŠ SR/.   
 
Vojčík   
-  poskytol informáciu  o spolupráci s MsÚ Poprad o podpore športu na území mesta 
a spolupráce s volejbalom. 
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7. Uznesenie  
 
l.12.2021  
Predložiť návrh na Radu regionálneho volejbalu SVF aby organizátor M-SR v jednotlivých 
kategóriách mal právo účasti na M-SR/ - organizátor do 4. miesta v oblasti.  
Termín: Ihneď                                                     Zodpovedný:  predseda ObV Východ SVF 
2.12.2021 
Predložiť návrh na vylosovanie organizátorov M-SR jednotlivých kategórií pred súťažným 
ročníkom a to by následne rotovalo po jednotlivých oblastiach 4 roky.     
Termín: Ihneď                                                     Zodpovedný:  predseda ObV Východ SVF 
 
 
8. Záver 
Predseda ObV Východ SVF Milan Kundľa poďakoval za účasť na online zasadnutí  VV ObV 
Východ SVF.  Po uskutočnení zasadnutia  správnej rady SVF  a rady  regionálneho volejbalu 
SVF poskytne informácie výkonnému výboru  formou online zasadnutia výkonného výboru. 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhotovil: P. Lakata                                                    Overil: Milan Kundľa 
Dňa 2.12.2021                                                              predseda ObV SVF 
 


