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

Prítomní:
M.Kundľa, E.Petruf, J.Cahajla, A.Vojčík (online) a hosť Z.Porubovič-predseda komisie pre
oceňovanie
Ospravedlnení:
P.Lakata, M.Sopko, F.Tramita
Pozvaný:
Zorislav Porubovič-predseda komisie pre oceňovanie
Termín a miesto zasadnutia:
Zasadnutie VV ObV Východ SVF sa konalo dňa 21.4.202 o 16:30 v sídle ObV Východ SVF
a online.
Program:
1. Otvorenie
2. Priebeh a ukončenie súťaží oblasti Východ SVF /Petruf/
3. Príprava a organizácia semifinálových/barážových/ turnajov a M SR v našej oblasti
/Kundľa/
4. Príprava a organizácia Pohára mládeže SVF /Kundľa/
5. Rôzne
6. Uznesenie
7. Záver
Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Zasadnutie VV ObV Východ SVF zahájil Milan Kundľa, predseda ObV Východ SVF,
skontroloval prítomnosť a uznášania schopnosť členov výkonného výboru, oboznámil
prítomných s návrhom programu, navrhnutý program a zapisovateľa E. Petrufa
a overovateľa M. Kundľu členovia VV schválili.
2. Priebeh a ukončenie súťaží oblasti Východ SVF /Petruf/
VV bol oboznámený s aktuálnym priebehom súťaží a naplánovaní odovzdávania
pohárov a diplomov za umiestnenie družstiev v jednotlivých súťažiach.
Plán odovzdávania pohárov a diplomov členmi VV:
 kadeti – počas turnaja juniorov v PP 1.5.2022
 st. žiaci – po stretnutí SK-PO 21.5. a podľa známych výsledkov aj 7.5. po
stretnutí PO-SL
 ml. žiaci 6-ky- 30.4. po turnaji v PO
 ml. žiaci 4-ky – 8.5. po turnaji v PO
 ml. žiaci 3-ky - 15.5. po turnaji v PP
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kadetky – 1.5. po turnaji v PO
st. žiačky – 30.4. po turnaji v PO
ml. žiačky 6-ky – neúplné odovzdanie pohárov 1.5. po turnaji v SV bez SP.
Pohár pre SP bude treba odovzdať podľa výsledkov st. žiačok alebo po dohode
s družstvom SP
ml. žiačky 4-ky – odovzdanie pohárov 1.5. po turnaji v SV
ml. žiačky 3-ky – odovzdanie pohárov 8.5. po turnaji vo VT

Bude potrebné hlásiť výsledky zo všetkých záverečných turnajov priebežne, aby bolo
možné čo najskôr vyhodnotiť danú súťaž.
3. Príprava a organizácia semifinálových/barážových/ turnajov a M SR v našej
oblasti /Kundľa/
 Požiadavka ohľadom úpravy termínu M SR kadetiek v Poprade bola vznesená
na zasadnutí RRV, ktorá požiadavku schválila. Nový termín M SR kadetiek je
28.-30.5.2022.
 M SR mladších žiakov 6-tiek v Prešove sa uskutočnia len v jeden deň, t.j.
14.5.2022. Zmena nastala z dôvodu nízkeho počtu družstiev.
 SVF určila príspevky pre usporiadateľov M SR nasledovne:
o M SR mladší žiaci 6-ky –
400,- Eur /4 účastníci/
o M SR kadetky –
1500,- Eur /8 účastníci/
o M SR mladší žiaci 4-ky – 500,- Eur /6 účastníci/
 SVF zaslala manuál povinností usporiadateľa, v ktorom sa definuje rozdelenie
zodpovednosti a nákladov medzi SVF a usporiadateľa turnaja. SVF čiastočne
akceptovalo požiadavky oblastných výborov.
4. Príprava a organizácia Pohára mládeže SVF /Kundľa/
Prvé kolo Pohára mládeže sa uskutoční v nedeľu 19.6. na tráve v areály ZŠ Šrobárová.
V prípade nepriaznivého počasia sú v blízkosti miesta turnaja dostupné 4 telocvične.
Plánuje sa odohrať jeden blok vekových kategórií podľa záujmu družstiev.
5. Rôzne
 Členovia VV sa zhodli na uprednostňovaní praktických seminárov a opakovaní
výberu oblasti. Zároveň poverili Andreja Vojčíka vypracovať zhodnotenie
uskutočneného kempu oblasti v Prešove.
 Trénersko-metodická komisia ponúkla našej oblasti možnosť seminára na tému
plachtiace a smečované podanie za účasti vybraných trénerov.
6. Uznesenie
 Členovia VV berú na vedomie termín konania pracovnej konferencie SVF
18.6.2022 v Poprade a schválili termín konania pracovnej konferencie ObV
Východ SVF 17.6.2022 v sídle ObV Východ SVF.
 VV ukladá členom VV odovzdanie pohárov a diplomov za umiestnenie
v jednotlivých kategórií súťaží. Termíny odovzdania budú upresnené podľa
vývoja v jednotlivých súťažiach.
 VV schvaľuje nákup pohárov pre ocenenie družstiev v súťažiach v hodnote
330,-Eur .
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VV schvaľuje návrh ocenených jubilantov pri príležitosti ich jubilea. Ocenenia
budú odovzdané počas pracovnej konferencie ObV Východ SVF.
VV berie na vedomie návrh Ivana Hudáka /AVR/ na usporiadanie
rozhodcovského seminára pre nových rozhodcov a finančnú spoluúčasť ObV
Východ SVF pri organizovaní seminára.
ZA: 4

PROTI: 0

7. Záver
Predseda ObV Východ SVF M.Kundľa poďakoval členom VV za účasť a
konštruktívnu diskusiu.

Vypracoval:
Mgr. Eduard Petruf v.r.
Predseda SK VV ObV Východ SVF

Overil:
Mgr. Milan Kundľa, v. r.
Predseda VV ObV Východ SVF

V Prešove dňa 21.4.2022
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