Oblastný výbor Bratislava SVF
Mánesovo nám.1, 851 01 Bratislava
Bratislava 15.09.2019

Činnosť oblastných koordinátorov v oblasti BRATISLAVA
Činnosťou boli poverení :Eva Koseková a Ivan Husár
Úloha: Zmapovať všetky školy na území Bratislavy, kde majú v krúžkovej činnosti
volejbal, resp. loptové hry, alebo “všeobecné pohybové hry”
Mapovanie škôl stále prebieha. Zo 102 základných škôl v oblasti BSK je k dnešnému dňu
zmapovaných 70%.
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Úloha: Zmapovať Centrá volného času - či majú vo svojom programe volejbal,
prehadzovanú
Názov

mesto

ulica

Centrum voľného času
Centrum voľného času
Centrum voľného času
Centrum voľného času detí a mládeže - KLOKAN
Centrum voľného času - Iuventa
Centrum voľného času
Centrum voľného času
Súkromné centrum voľného času
Centrum voľného času

Bratislava-Staré Mesto
Bratislava-Ružinov
Bratislava-Rača
Bratislava-Dúbravka
Bratislava-Karlova Ves
Bratislava-Petržalka
Malacky
Modra
Pezinok

Štefánikova 35
Kulíškova 6
Hlinícka 3
Pekníkova 2
Karloveská 64
Gessayova 6
M. Rázusa 2383/30
Štúrova 34
Mladoboleslavská 3

Mapovanie centier voľného času stále prebieha.
Suma 1070€
Úloha: Usporiadať jeden turnaj MIDI
Dňa 1.05.2019 a 17.11.2019 usporiadanie turnaja pod názvom Dunajský pohár pre deti 2005
a ml.
Dunajský pohár má veľmi dobré ohlasy, zúčastnilo sa ho 12 družstiev dievčat a 8 družstiev
chlapcov, preto sme sa rozhodli zorganizovať ešte jeden turnaj 17.11.2019. Družstvá dostali
minerálky, stravu , tričká.
Suma čerpaná za prvý turnaj :1438,33€
Suma na druhý turnaj: predbežne 1500€

Úloha : Výbery Bratislavy
Tréningy výberu oblastí
• Pomoc pri výberoch oblastí roč.2006/07, zabezpečenie hráčok a hráčov, výber trénera,
zabezpečenia haly, komunikácia s klubmi
• účasť na tréningoch výberov Bratislavy. Tréningy boli v telocvičniach - chlapci
Hálová a dievčatá Bilíková
• Zabezpečenie výberu dievčat ročníkov 2003 a ml., tréningové priestory a trénerov,
ktorými sú Hančák a Adamec na 4 – stretnutie miest ( Ľublana, Záhreb, Budapešť
a Bratislava) stretnutie v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta v Bratislave
v športovej hale Domu športu v termíne 13-16.06.2019.
Školské turnaje
Absolvovanie školských volejbalových turnajov ZŠ a Stredné školy (Kraj). Postup ZŠ
dievčatá Bilíkovej, stredné školy Bilíková, chlapci Stredné školy Bilíkova, ZŠ
Suma 5500€
Úloha: Základné výbery oblasti BA pre širokú verejnosť
Výbery sa začnú 06.10.2019 na FEI pre kategórie 2002-2004 a 2005 a ml.
• príprava pre základné výbery oblasti BA vo vekových kategóriách, (obe pohlavia
spolu)
• pravidelné testovanie, evidencia, doporučenia pre trénerov doporučenie najlepších,
najperspektívnejších na výbery organizované SVF
• seminár a školenie pre trénerov
Suma 2500€
Úloha: Príprava a odovzdanie projektu pre BSK na Výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie na podporu systematického rozvoja športových aktivít na území
BSK zabezpečovaných športovými zväzmi v roku 2019 z Bratislavskej dotačnej schémy
na podporu športu a mládeže
Projekt bol podaný pod názvom Podpora a rozvoj mládežníckeho volejbalu na území BSK.
Anotácia: Na území BSK je činných 11 mládežníckych subjektov, všetky sú zapojené v
oblastných a národných súťažiach SVF. Prvým našim zámerom je o zvýšenie počtu detí, ktoré
budú pravidelne hrať volejbal. (chceme zapojiť do projektu školy)
Dotácia z BSK bola poskytnutá vo výške 7.294,00€
Úloha: Pilotný projekt so ZŠ Pezinok
ObV Bratislava SVF podporilo športové aktivity so zameraním na loptové hry a konkrétne na
volejbal v regióne v spolupráci so športovým koordinátormi
hlavným cieľom je pripraviť deti na počiatočný kontakt s volejbalom, celú aktivitu
formovať ako volejbalovú prípravku a masovosť v športe využiť na zásadnú zmenu
a hlavný cieľ, ktorým bude prechod od náborov k výberom.
Suma 840,00€
-

Úloha: Materiálne zabezpečenie
Nákup tričiek pre všetky staršie žiačky a žiakov na súpiskách do sezóny 2019/20
Suma 1300,00€
Nákup tričiek na turnaje Dunajský pohár
Suma 1200,00€
Nákup tričiek pre základný výber pre širokú verejnosť
Suma 600,00€

Športoví koordinátori a garanti za oblasť Bratislava: Eva Koseková a Ivan Husár.

Katarína Nemcová
Predseda ObV Bratislava SVF

