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Reprezentácia SR všetkých kategórií
Mládež – projekty COP, CTM, ÚTM
Spolupráca s klubmi
Prioritné kroky a aktuálne riešenia

 Tvorba

RT, tvorba kritérií pre nominácie
 Príprava základných aspektov programu RD
 Formovanie cieľov RD
 Systém prepojenia práce RD v jednotlivých
zložkách – RD seniorov – RD kadetov
 Nastavenie systému práce RD - zodpovednosť
 Príprava podmienok práce RD
 Zabezpečenie plnenia rozpočtov RD
 Tvorba reprezentačných komisií mužov a žien

 Spolupráca

s trénermi RD a trénermi EXM a Ž
 Zabezpečenie systému komunikácie medzi RT
RD a Extraligovými klubmi /prepojenie širších
RT s trénermi EXM a EXŽ/
 Komunikácia s národnými federáciami – stáže
trénerov v zahraničí a zároveň externá
možnosť spolupráce pri príprave RD SR
 Systém kontroly práce RD a prenosu
informácii do odborných komisií a praxe
 Koncepcia spolupráce klubov, stredísk
centralizovanej prípravy a RD – vyhodnotenie
úprava na základe plnenia cieľov

Príprava analýzy činnosti COP a následne
pripravenie konceptu úprav a zmien
 Priamy vplyv na systém a spoluprácu v
jednotlivých úrovniach mládežníckych projektov
 Prehodnotenie a príprava profesionalizácie
pozícii zodpovedných trénerov mládeže pri
kluboch
 Výber talentovanej mládeže do stredísk –
spoluzodpovednosť trénerov a klubov po analýze
činnosti – cieľ efektivita výchovy pre RD seniorov
 Zabezpečenie pravidelnej systémovej
komunikácie medzi klubmi a trénermi mládeže
 Výber a tvorba RD mládeže – spolupráca s klubmi
v procese výberov a zaradenia do systému


 Aktualizácia

projektov mládeže – výstupy pre

RD
 Vypracovanie jasných cieľov pre prácu
projektov mládeže – produkcia pre RD
 Zabezpečenie spolupráce trénerov mládeže s
trénermi RD
 /tvorba širších RT pri RD mládeže s využitím
trénerov mládeže v kluboch/

 Príprava

harmonogramu stretnutí s klubmi s
témou seniorského volejbalu a
mládežníckeho volejbalu
 Plán pravidelných stretnutí so zástupcami
klubov – odborné a organizačné témy /2 x za
rok/
 Predstavenie koncepcie práce RD s
prepojením na kluby a trénerov /širšie RT/
 Po analýzach projektov COP, CTM pripraviť
úpravy a prípadné zmeny v systéme výchovy
mládeže – prerokovanie s klubmi, v RR a
odborných komisiách

-

Tímová manažérska spolupráca a lojalita ku
všetkým kolegom a nadriadeným
Delenie spoluzodpovednosti za jednotlivé
kapitoly /koordinátor mládeže, komisie/
Zvýšenie kreditu postu športového riaditeľa SVF
/adekvátna zodpovednosť a vystupovanie/
Vplyv a spolu rozhodovacie právomoci v procese
výberov RT RD
Pozícia zabezpečujúca oponentúry plánov práce
RT a RD mládeže
Najbližší spolupracovník zo strany SVF pre RT
seniorských RD – spoluzodpovednosť za úroveň
práce a podmienok RD

Profesionalita
 Dochvíľnosť
 Dôslednosť
 Vystupovanie
 Administratívna časť práce – zmluvy pre RT
 Spolupráca so sekretariátom a administratívou
SVF
 Presné a včasné riešenie problematiky
organizácie a prípravy družstiev RD
 Spolupráca s CEV a FIVB podľa potrieb
 Spolupráca pri podujatiach, ktoré organizuje SVF


Otvorenie sústredení RD mužov a žien
/spresnenie programu, konzultácie k nomináciám
a problematike súvisiacej s činnosťou RD muži aj
ženy pre sezónu 2018
 Príprava a zabezpečenie zmlúv a dohôd s hráčmi
a členmi RT
 Zabezpečenie príchodu a urýchleného procesu
adaptácie zahraničných trénerov v RD žien +
doplnenie RT
 Ozrejmenie hráčskej situácie pre trénerov RD
žien
 Príprava nových reprezentačných rád mužov aj
žien – do 10 dní prvé zasadnutia s dodatočným
schválením nominácií a informácie o RD


Príprava porady s klubmi mužov aj žien s témou
reprezentácie /zámerom je zistenie aktuálneho
postoja a problematiky reprezentácií/ s cieľom
pripraviť zásadné témy v systéme komunikácie a
cieľov v záujme spolupráce kluby – reprezentácia
do 1 mesiaca /pripravím 3 – 4 hlavné témy/
 Návšteva COP TN a COP NR a následná analýza
stavu /personálne, obsahovo, cieľmi/ a pripraviť
námety na zlepšenie celého projektu s plánmi
ako posunúť mládežnícky projekt v SR
 Vyhodnotenie činnosti RR mládeže po K ME
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