SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava

ZÁPIS
ZO ZASADNUTIA RADY MLÁDEŽE

Termín:

25.01.2022

Miesto:

online meeting

Účastníci:

Milan Kundľa, Jozef Mihalco, Alena Bieliková, Dalibor Andrisík, Ladislav
Popeláš, Michaela Cibulova, Luboš Červeň, Martin Májek

Pozvaní hostia:
Filip Moravčík - Koordinátor súťaží SVF
Juraj Tiňo - CTM VKP

Eva Koseková - členka SR SVF za mládež
Adam Kocian - koordinátor RD SVF

Zasadnutie Rady mládeže Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej RM SVF) sa vzhľadom na
opatrenia spojené s pandémiou COVID 19 konalo formou online meetingu. M. Májek, privítal všetkých
členov RM SVF a hostí, oboznámil ich s programom zasadnutia a vyzval prítomných k pripomienkam
resp. doplňujúcim bodom do programu. Do programu boli doplnené dva body - rozpočet SVF 2022
a návrh na úpravu hosťovania MS. K upravenému programu zasadnutia neboli vznesené členmi RM
žiadne pripomienky.
Zasadnutia RM SVF sa zúčastnilo 8 pôvodných členov RM (Andrisík, Bieliková, Mihalco, Cibulová,
Kundľa, Popeláš, Červeň, Májek). Z dôvodu organizačných zmien bola v RM ukončená činnosť p.
Rojka a p. Pašku.

K BODU Č. 1: NOVÝ ŠTATÚT RM SVF
-

-

Vzhľadom na zmeny v organizačnej štruktúre SVF si vyžiadal zmeny aj štatút RM.
K predloženému návrhu štatútu mala pripomienku len p. Cibulova, ktorá požiadala o doplnenie
informácie, že zástupcu za beach nominuje RPV.
O zmenách v štatúte RM prebehlo hlasovanie, v ktorom hlasovali len členovia pôvodnej RM
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa

8 členov
0 členov
0 členov
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K BODU Č. 2: NOVÉ PERSONÁLNE ZLOŽENIE RM SVF
-

M. Májek predstavil návrh na nové personálne obsadenie RM SVF v zmysle novoprijatého
štatútu RM
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky
O návrhu prebehlo hlasovanie, v ktorom hlasovali len členovia pôvodnej RM
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa

8 členov
0 členov
0 členov

K BODU Č.3: ORGANIZÁCIA SÚŤAŽÍ A PODUJATÍ PRE MLÁDEŽ NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH
-

-

-

1)

A. Bieliková oboznámila prítomných s návrhom RRV na zmenu VP v oblasti počtu účastníkov
finálových turnajov (FT) za jednotlivé oblasti, ktorý zohľadňuje počet družstiev zapojených do
súťaží v týchto oblastiach. Vysvetlila postupy pri jeho tvorbe a procesy s tým spojené
L. Popeláš predniesol pripomienky a výhrady k návrhu RRV za oblasť Bratislava, ktorá trvá na
pôvodnom znení VP (prípadne umožňuje navýšenie počtu v 3-kovom a 4-kovom volejbale)
V diskusii sa k problematike postupne vyjadrili všetci členovia RM aj hostia. Ako kľúčové
problémy boli definované počty účastníkov FT v kategóriách ml. žiačok, 4-kového a 3-kového
volejbalu dievčat. V rámci diskusie predniesol M. Májek nový návrh pre problémovú kategóriu
ml. žiačok, ktorý zohľadňuje väčšinu pripomienok, ktoré v jej priebehu odzneli. Pre kategórie
4-kového a 3-kového volejbalu vznikol v rámci všeobecnej zhody návrh na navýšenie počtu
účastníkov FT na 12 družstiev, pričom postupujú prvé tri družstvá z každej oblasti.
V ostatných kategóriách by sa počty účastníkov menili v zmysle návrhu RRV
Výsledkom diskusie boli tri hlasovania o týchto návrhoch, pričom hlasovali všetci členovia
schválenej RM (viď. Bod 2.):
Návrh oblasti BA, ktorý necháva pre kategóriu ml. žiačok v platnosti pôvodné znenie VP
Hlasovali za
Hlasovalo proti
Nehlasoval

2)

3 členovia
6 členov
1 člen

Návrh M. Májeka - v kategórií ml. žiačok nasledovne:

Na finálový turnaj postúpia priamo z oblasti Bratislava - víťaz, Západ - víťaz, Stred družstvá na
1. a 2. mieste, Východ - družstvá na 1. a 2. mieste . Spolu 6 družstiev.
Semifinálový turnaj, počet účastníkov 6. Na turnaji štartujú družstvá umiestnené na 2. a 3.
mieste v oblasti Bratislava, na 2. a 3. mieste z oblasti Západ, tretí zo Stredu a tretí z Východu.
Systém turnaja určí SK SVF. Na finálový turnaj M-SR postúpia prví dvaja. Na M-SR bude 8
družstiev.
Systém turnaja - každý s každým na dva víťazné sety. T semifinále: 7.5.2022
Hlasovalo za
Hlasovali proti
Zdržalo sa
3)

7 členov
3 členovia
0 členov

Návrh na navýšenie počtu účastníkov FT v 3-kovom a 4-kovom volejbale na 12 (prvé tri
z každej oblasti) a v ostatných kategóriách podľa návrhu RRV
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržal sa

9 členov
0 členov
1 člen
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K BODU Č. 4: ROZPOČET SVF 2022
-

M. Májek a J. Mihalco predstavili prítomným návrh rozpočtu SVF pre rok 2022 s dôrazom na
kapitoly týkajúce sa mládeže

K BODU Č. 5: ÚPRAVA HOSŤOVANIA MS
-

M. Májek predstavil návrh na rozšírenie možnosti hosťovania typu MS pre obmedzený počet
hráčov naprieč všetkými kategóriami, nie len medzi mládežou a seniormi
Zástupcovia oblastí sa s návrhom oboznámili, spripomienkujú ho na úrovni OV pre ďalšie
jednanie v RM

Martin Májek
koordinátor mládeže SVF

V Bratislave 25.01.20212

Uznesenia
z Rady mládeže SVF konanej dňa 25.01.2022
UZNESENIE RM 1/2022
RADA MLÁDEŽE BERIE NA VEDOMIE:
a) Návrh rozpočtu SVF pre rok 2022

UZNESENIE RM 2/2022
RADA MLÁDEŽE UKLADÁ:
-

Oboznámiť OV SVF s návrhom na úpravu hosťovania MS pre obmedzený počet hráčov
naprieč všetkými kategóriami, nie len medzi mládežou a seniormi
Zozbierať pripomienky k tomuto návrhu
Termín:
Zodpovední:

do konania najbližšej RM
predsedovia OV SVF

UZNESENIE RM 3/2022
RADA MLÁDEŽE SCHVÁLILA:
1. Nový štatút RM SVF (viď. Príloha 1), ktorý podlieha schváleniu SR SVF.
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa

8 členov
0 členov
0 členov
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2. Nové personálne zloženie RM SVF, ktoré podlieha schváleniu SR SVF.
a/ predseda Rady mládeže SVF - športový riaditeľ
b/ koordinátor reprezentácií SVF
c/ projektový manažér SVF – koordinátor školských súťaží
d/ zástupca CTM – koordinátor pre ženskú zložku
e/ zástupca CTM – koordinátor pre mužskú zložku
f/ zástupca beachvolejbal
g/ regionálny odborník oblasti východ
h/ regionálny odborník oblasti stred
i/ regionálny odborník oblasti BA
j/ regionálny odborník pre oblasť západ
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa

M. Májek
A. Kocian
J. Mihalco
D. Andrisík
J. Tiňo
M. Cibulová
M. Kundľa
A. Bieliková
L. Popeláš
L. Červeň

8 členov
0 členov
0 členov

3. Návrh na zmenu VP 2021/22 ( ktorá podlieha schváleniu v SK SVF resp. SR SVF) v časti
Účastníci FT M-SR v kategórií ml. žiačok nasledovne:

Na finálový turnaj postúpia priamo z oblasti Bratislava - víťaz, Západ - víťaz, Stred družstvá na
1. a 2. mieste, Východ - družstvá na 1. a 2. mieste . Spolu 6 družstiev.
Semifinálový turnaj, počet účastníkov 6. Na turnaji štartujú družstvá umiestnené na 2. a 3.
mieste v oblasti Bratislava, na 2. a 3. mieste z oblasti Západ, tretí zo Stredu a tretí z Východu.
Systém turnaja určí SK SVF. Na finálový turnaj M-SR postúpia prví dvaja. Na M-SR bude 8
družstiev.
Systém turnaja - každý s každým na dva víťazné sety. T semifinále: 7.5.2022
Hlasovalo za
Hlasovali proti
Zdržalo sa

7 členov
3 členovia
0 členov

4. Návrh na zmenu VP 2021/22 ( ktorá podlieha schváleniu v SK SVF resp. SR SVF) v časti
Účastníci FT M-SR v kategórii 4-kového a 3-kového volejbalu na 12 družstiev (prvé tri
z každej oblasti) a v ostatných kategóriách podľa návrhu RRV:
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržal sa

9 členov
0 členov
1 člen
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