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ZÁPIS  
ZO ZASADNUTIA RADY MLÁDEŽE 

 

Termín:   04.05.2021 

Miesto:    online meeting 

Účastníci: Martin Májek, Marek Rojko, Josef Mihalco, Michaela Cibulová, Michal Červenák, 

Alena Bieliková, Ladislav Popeláš, Milan Kundľa, Ľubomír Paška,  

Dalibor Andrisík - ospravedlnený 

Radovan Štrbavý (hosť), Michal Suchánek (hosť), Ľubo Stražay (hosť) 

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 prítomných s programom zasadnutia a vyzval prítomných 

o pripomienky resp. doplňujúce body do programu. K navrhovanému programu zasadnutia neboli 

vznesené členmi RM žiadne pripomienky.  

 

K BODU Č. 1: ORGANIZÁCIA SÚŤAŽÍ A PODUJATÍ PRE MLÁDEŽ NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH 

PO UVOĽNENÍ OPATRENÍ ÚVZ 

 

- všetci prítomní sa zhodli, že v súťažiach M-SR mládeže pre súťažný ročník 2020/2021 by sa 

už ani po uvoľnení pandemických opatrení pokračovať nemalo 

- OV v súčinnosti s klubmi sú pripravené organizovať rôzne formy turnajov (antuka, tráva...) 

ihneď po tom, ako to bude úradmi povolené 

- SVF zorganizuje v druhej polovici augusta jeden finálový turnaj pre každú kategóriu mládeže   

( Ž, K, J ) pod holým nebom ( antuka, tráva, príp. umelý povrch). Predbežný návrh miest pre 

organizáciu turnajov  - Piešťany, Prešov, Mošovce. 

 

K BODU Č.2: ZMRAZENIE VEKOVÝCH KATEORIÍ MLÁDEŽE PRE ROČNÍK 2021/2022   

 

- zástupcovia jednotlivých OV prezentovali závery diskusii, ktoré k danému návrhu prebehli  

- na základe týchto informácii a následnej diskusii sa členovia RM zhodli na závere, že vekové 
kategórie sa pre ročník 2021/2022  neodporúčajú zmrazovať  

- RM odporúča OV, aby do štruktúry svojich súťaží pre ročník 2021/2022 (len pre tento ročník) 
zaradili aj súťaže MINI+ (3-kový) a MIDI+ (4-kový), ktoré umožnia deťom dobehnúť 
zameškanú zápasovú prax. 

- forma vyvrcholenia týchto súťaží bude stanovená na základe počtu prihlásených družstiev 
v decembri 2021 

- vekové ohraničenie týchto kategórií bude nasledovné:  MINI+/trojice 01.01.2009 

  MIDI+/štvorice 01.01.2008 
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K BODU Č.3: PRÍSPEVOK PRE KLUBY ZA ŠTARTV SÚŤAŽIACH PRE ROK 2021  

 

- J. Mihalco informoval o súčasnom stave v problematike udeľovania príspevku pre kluby za 

štart v súťažiach SVF (aktuálne platné usmernenia v rámci Zákona o športe) 

- nakoľko veľká väčšina súťaží v ročníku 2020/21 sa ani nezačala, resp. v niektorých prebehlo 

len niekoľko stretnutí, bude veľmi zložité nastaviť pravidlá pre stanovenie výšky tohto 

príspevku a spôsobe udeľovania 

- RM odporúča SR SVF zachovať túto položku v rozpočte SVF pre rok 2021, výšku a spôsob 

prerozdelenia ešte podrobiť širšej diskusii, resp. využiť systém prerozdelenia v zmysle 

Uznesenia RM SVF 11/2019 bod 4. 

 

K BODU Č. 4: INFORMÁCIE Z OBLASTI VÝCHOD 

 

Kundľa   

- OV Východ je pripravený reštartovať súťaže predovšetkým prostredníctvom turnajov pod 

holým nebom ( antuka, tráva ) 

- avizoval ukončenie činností niektorých klubov (KE, VT) 

 

K BODU Č. 5: INFORMÁCIE Z OBLASTI STRED 

 

Bieliková  

- OV Stred plánuje reštartovať súťaže najprv na regionálnej úrovni (susedné okresy) 

 

K BODU Č. 6: INFORMÁCIE Z OBLASTI ZÁPAD 

 

Červenák   

Prezentoval pripomienky z klubov 

p. Rúčková, p. Púryová – odpovede na otázky v texte vyššie 

p. Riecky – štart dievčat v súťažiach chlapcov bol nedávno riešený a závery boli prijaté 

 

K BODU Č. 6: INFORMÁCIE Z OBLASTI BRATISLAVA  

 

Popeláš  

- OV BA plánuje reštartovať súťaže formou turnajov na regionálnej úrovni 

 

K BODU Č. 7: INFORMÁCIE Z BEACHVOLEJBALU 

 

Cibulová  

- informovala o zámere zaviesť nový systém prihlasovania do súťaží v beachvolejbale, ktorého 

fungovanie resp. nefungovanie však závisí od súčinnosti SVF a správcu systému ISSV 

 

 

 

V Bratislave 04.05.2021      Martin Májek 

koordinátor mládeže SVF 

 

 

 



 SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA 
 Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 ÚSEK MLÁDEŽE 

3 
 

 

Uznesenia  

z Rady mládeže konanej dňa 04.05.2021 
 

UZNESENIE RM 4/2021 

 

RADA MLÁDEŽE BERIE NA VEDOMIE: 

 

a) informácie z oblasti beachvolejbalu 

b) informácie z oblasti Východ 

c) informácie z oblasti Stred 

d) informácie z oblasti Západ 

e) informácie z oblasti Bratislava 

f) rôzne 

 

 

UZNESENIE RM 5/2021 

 

RADA MLÁDEŽE ODPORÚČA: 

 

- SR SVF zachovať položku „Príspevok pre kluby za štart družstiev v súťažiach“ rozpočte SVF 

pre rok 2021, výšku finančného príspevku na družstvo a spôsob prerozdelenia ešte podrobiť 

širšej diskusii, resp. využiť systém prerozdelenia v zmysle Uznesenia RM SVF 11/2019 bod 4. 

 

 Termín:   ihneď 

 Zodpovední:   predseda RM SVF 

 

 

UZNESENIE RM 6/2021 

 

RADA MLÁDEŽE SCHVÁLILA: 

  

1. Nepokračovať v súťažiach mládeže pre súťažný ročník 2020/2021 

 

Hlasovali za    9 členov 

Hlasovali proti    0 členov 

Zdržal sa    0 členov 

              

2. Zavedenie vekových kategórií MINI+ a MIDI+ na oblastnej úrovni pre ročník 2021/2022 

 

MINI+/trojice 01.01.2009 MIDI+/štvorice 01.01.2008 

 

Hlasovali za    9 členov 

Hlasovali proti    0 členov 

Zdržal sa    0 členov 

 


