Správa o činnosti
oblastného koordinátora-Západ
Oblasť: Západ
Koordinátor oblasti: Adrián Červený
Dňa 1.10.2018 som nastúpil do novovytvorenej funkcie Oblastného koordinátora. Úlohou
oblastných koordinátorov je rozvíjať volejbal na regionálnej úrovni.
Pred začatím činnosti som si stanovil niekoľko cieľov, ktoré som sa snažil ako koordinátor splniť,
prípadne sa pokúsiť o ich naplnenie či zlepšenie už existujúcej situácie vo volejbale v oblasti západ.
Napr. jedným z mojich najdôležitejších cieľov bolo rozvinutie ženskej zložky volejbalu v Trenčíne,
nakoľko sa jedná o krajské mesto, v ktorom je táto zložka slabo rozvinutá – stagnujúca.
V priebehu niekoľko mesačnej pracovnej činnosti som sa zúčastnil viacerých porád a pracovných
zasadnutí zvolaných SVF a Oblastného výboru SVF v danom regióne (Žilina, Nové Mesto nad
Váhom, Bratislava, Nitra).
Spoločne so SVF a školským koordinátorom som sa podieľal na organizácii Oblastného
štvorstretnutia a finálových turnajov a MIDI Cool volley.
S oblastnými trénermi som spolupracoval pri testovaní detí v procese tvorby oblastných výberov a
RD.
V rámci rozvoja klubov som úspešne uzatvoril spoluprácu CVČ Trenčín s miestnym volejbalovým
klubom v Trenčíne ( Možnosť volejbalových krúžkov, show tréningy na školách). Dopomohol som
k vytvoreniu mládežníckej zložky už existujúceho klubu v Komjaticiach.
Zúčastnil som sa finálových turnajov v kategórii: Staršie žiačky (Žilina), Juniorky (Levice), MSR
Stredných škôl (Trnava), Kvalifikácii v plážovom volejbale (Trnava, Nitra) a finálového turnaja
MSR v plážovom volejbale U18/U20 (Žilina).
Bohužiaľ, nedostal som sa k spolupráci s VÚC, vzhľadom na nedostatok skúseností s mojou
novonadobudnutou funkciou, čo sa však budem v budúcnosti snažiť zmeniť. V následujúcom
období by som taktiež rád zlepšil komunikáciu medzi mnou a oblastnými klubmi a zariadil si
osobné stretnutie so zástupcami všetkých klubov v oblasti západ. V budúcnosti by som chcel
zorganizovať športové súťaže s deťmi, ktoré prispejú k rozvoju volejbalu v regióne, rôzne
workshopy na školách ako propagáciu a prezentáciu volejbalu v rámci regiónu.
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