
Stretnutie zástupcov bratislavských volejbalových klubov. 

Stretnutie sa konalo 4.4.2007 o 19.00 v športovej hale Elán. 

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia klubov- 

BVS: Patrónka A, Patrónka B, VKP, ŠK Slovan, Slovan Banka, Slávia STU, VŠC STU, 
Radosť, Ravijoma, Lokomotíva, Prievoz. 

3.liga: Prievoz, Energia, Chempik, Spoje. 

Nakoľko v čase konania stretnutia nebolo známe stanovisko SVF, hlasovali všetci zúčastnení 
zástupcovia klubov za zachovanie modelu súťaže z ročníka 2006-07 aj na sezónu 2007-08. 
Zástupca Prievozu tlmočil želanie klubu – pokiaľ sa bude dať, tak hrať v rámci súťaží SVF. 
Možnosť hrať budúcu sezónu v rámci SVF ostala otvorená, dokiaľ sa nevyjadria zástupcovia 
SVF. 

Kluby sa vyjadrili k finančnej stránke súťaže, aké maximálne poplatky sú ochotné platiť za 
riadenie súťaže a aké SVF (poplatky za súpisky, členské poplatky a pod.). 

Za sumu 1500,-Sk (riadenie súťaže) + 300,-Sk (SVF) sa vyslovili: Patrónka A, Patrónka B, 
Slovan, Slovan Banka, Slávia STU, Lokomotíva. 

Radosť je ochotná platiť maximálne 2000,-Sk (celková suma), VŠC STU 1500,-Sk + 1000,-
Sk, Ravijoma 2000,-Sk + 0,-Sk, Prievoz 1800,-Sk + 700,-Sk, VKP sa nevyjadrilo. 

Energia je ochotná platiť 1800,-Sk + 70,-Sk, Spoje 1800,-Sk + 300,-Sk, Chempik 2000,-Sk 
(celková suma). 

V spojitosti s financovaním súťaže padol aj návrh na financovanie nákladov na udržiavanie 
internetovej stránky www.volejbalvbratislave.sk. R.Sládeček prehlásil, že uvedenú stránku 
bude zabezpečovať Ravijoma bez nároku na odmenu.  

Zástupcovia klubov sa obrátili prostredníctvom P.Holana na AVR so žiadosťou o vyjadrenie, 
či budú jej členovia rozhodovať aj zápasy mimo rámca SVF. 

Padol návrh na rozšírenie počtu družstiev na 16, prípadne prejsť na model 8 + 8 družstiev, 
prípadne 10 + 10 družstiev. Hlasovaním sa kluby vyjadrili k navrhnutým zmenám. Žiadna z 
navrhnutých zmien neprešla hlasovaním, v sezóne 2007-08 bude hrať BVS 14 družstiev. 

Na stretnutí sa riešil aj postup a zostup z BVS. Napojenie na súťaže SVF je neoficiálne, preto 
bolo treba dospieť k dohode, ktoré družstvá budú BVS hrať v nasledujúcej sezóne. Prievoz B 
vyhral 3.ligu a bol akceptovaný ako účastník BVS v sezóne 2007-08. Prievoz A bude hrať 
1.ligu a tým sa vlastne uvolnilo jedno miesto. V minulosti sa podobná situácia riešila tak, že 
uvolnené miesto sa ponúklo poslednému družstvu a zo súťaže vlastne nikto nevypadol. 
Prítomní zástupcovia družstiev BVS sa vyslovili za toto riešenie. 

S týmto riešením nesúhlasili zástupcovia Energie. Vyjadrili nespokojnosť s tým, že z BVS 
nikto nevypadne a že situácia sa môže zopakovať aj budúcu sezónu, nakoľko hráči Prievozu 
budú môcť hrať v BVS aj v 3.lige. Na to reagoval zástupca Prievozu vyhlásením, že Prievoz 



nechce mať v BVS dve družstvá. Celá záležitosť bola uzavretá dohodou zúčastnených klubov, 
že žiaden klub nebude mať v BVS dve družstvá (výnimkou sú Patrónka A a Patrónka B). 

Ďalej boli navrhnuté a prerokované niektoré organizačné zmeny a upresnenia na nasledujúcu 
sezónu. 

P.Breznen navrhol, aby mal kapitán družstva možnosť obrátiť sa počas zápasu na rozhodcu, 
nech sa opýta hráča súpera, či mal dotyk s loptou, bol v sieti a pod. Návrh bol hlasovaním 
zamietnutý. 

F.Putera navrhol, aby hráči extraligy nemohli nastupovať na zápasy BVS. Návrh bol 
hlasovaním zamietnutý. Je na uvážení klubov, ktorých hráčov zaradia na súpisku. 

Hlasovaním bol odsúhlasený návrh, aby na súpiske mohlo byť maximálne dvadsať hráčov. 
Súpisku bude možné doplniť do konca 1.časti súťaže (do polnoci piatku v týždni, kedy sa 
bude hrať 13.kolo). 

Bolo odsúhlasené, že kapitán družstva bude mať pred zápasom možnosť skontrolovať súpisku 
súpera (podľa preukazov totožnosti). Svojím podpisom na zápise o stretnutí pred zápasom 
vlastne potvrdí, že súhlasí, aby súper nastúpil v zostave uvedenej v zápise. 

Bol odsúhlasený návrh, že sporné body a situácie, ktoré sa vyskytnú počas súťaže, bude riešiť 
komisia BVS, pozostávajúca z troch členov a jedného náhradníka. Predbežne boli do komisie 
navrhnutí P.Breznen, M.Hagara a P.Holan, náhradnik R.Sládeček. Definitívne zloženie 
potvrdia kluby najneskôr do začiatku súťaže. 

Vypracoval: Miroslav Hagara 

 




