
 

      Moravskoslezský krajský volejbalový svaz 

                       Vítkovická 3083/1 , 702 00 Ostrava 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Z Á P I S   č. 13 / 2018 
 

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského krajského volejbalového svazu v Ostravě 
28. srpna 2018. 

 
Přítomni:    Vavřinec Pečinka, Petr Adamčík, Jan Slezák, Michal Provazník, Tomáš Kavala, Peter Šloff  
 
Omluveni: David Šťastný, Tomáš Zedník, Miloslav Chrobák 
Hosté:  Václav Mosler, Radka Zdarsová, Šárka Sonnková 
                                            

Zasedání zahájil a řídil předseda STK Moravskoslezského krajského volejbalového svazu Tomáš Kavala. 
Přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomné. 

 
 

PROGRAM: 
 

1. Kontrola plnění úkolů a došlá pošta 
2. Hlavní program 
3. Informace odborných komisí 
4. Různé  
5. Aktualizace příští schůze 

 
1) DOŠLÁ POŠTA 
 
26.6.  Kavala   (MS KVS)Rozpis soutěží 
27.6.  Maurer   (ČUS) GDPR Srovnávací analýza 

27.6.  Vlček (MS KRAJ ČUS) – Rozdělení 4.části finančních prostředku v dotačním programu Můj Klub  

2.7.    Vlček (MS KRAJ ČUS) – Zpravodaj ČUS  
2.7.    Vlček (MS KRAJ ČUS) – Zápis vč. usnesení ze 17. VH MS KO ČUS, která se konala 27.6.2018 

20.7.  Výplata pasportizace ČVS 
31.7.  Vlček (MS KRAJ ČUS) – Rozdělení 5.části finančních prostředku v dotačním programu Můj Klub 

2.8.    DOTACE MSK - Aktivace účtu nového uživatele 
6.8.    DOTACE MSK - Potvrzení odeslání žádosti 
27.8.  IRO (ČVS) – Seminář VIS – Praha 
28.8.  Kavala (MS KVS) – Rozpis soutěží, schválení 

 

2) HLAVNÍ PROGRAM 

28. 8. 2018 – 13. zasedání P-KVS 

 

1. Rozpis krajských soutěží 2018/2019   Kavala 

- na základě připomínek M. Chrobáka byly opraveny pravopisné chyby, stanovena výška sítě pro ml. 
žákyně 210 cm a pro mladší žáky 220 cm, úprava herního systému KP Z – po ukončení hlavní části 
proběhne finálová skupina a skupina útěchy, na základě připomínek p. Slezáka úprava bodů v příloze 3, 
týkající se rozhodčích, změna odměn pro rozhodčí 

- schváleno 

 

2. Kontrola zabezpečení soutěží KP 2018/2019   Kavala 



- všechny soutěže jsou zadány ve VIS, kromě soutěží mladšího žactva, ty budou zadány až po ukončení 
přihlašovacího období  

 
3.  Souhlasné stanovisko s podáním žádostí o dotaci:           Pečinka 

- KÚ (projekt KVA) 
- ČVS (projekt RLK) 
- ČVS (projekt BMV) 

           -     Mimořádná dotace KÚ MSK (mládežnické turnaje v Moravskoslezském kraji) 
 
Předseda MSKVS informoval o podmínkách souvisejících s podáním žádostí o dotaci na KÚ MSK a ČVS. 
Sdělil, že na KÚ MSK je již podána žádost s projektem krajské volejbalové akademie na částku 590 tis.. 
Projekt a rozpočet žádosti bude zaslán P-MSKVS k nahlédnutí. 
Na ČVS budou do 31.8. 2018 podány 2 žádosti v rámci projektů v oblasti rozvoje mládeže na úrovni KVS 
pro rok 2018. Pro MS KVS je již schváleno 220 tis. Kč, o navýšení se bude žádat. První projekt je 
zpracován pro Regionální ligu kadetů – rozpočet je zpracován na 100 tis.Kč. Druhý projekt se týká turnajů 
BMV (oblasti FM, OV, NJ, OP, KR, HA, TŘ) a turnajů trojek (FM + OV), potažmo modrého BMV – rozpočet 
je zpracován na 440 tis. Předpoklad je, že se z ČVS v první části obdržíme 120 tis.Kč. Předpokládá se 
spolupráce s oblastními koordinátory všech oblastí. Projekty a rozpočty budou zaslány k nahlédnutí P-
MSKVS.  
 
V rámci mimořádné dotace KÚ MSK budou finančně podpořeny mládežnické turnaje v Moravskoslezském 
kraji. Schválena byla finanční podpora dvoudenního turnaje Malá cena Beskyd v Raškovicích, jehož 
pořadatelem je VK Raškovice z.s. (rozhodčí, ceny) v závislosti na podmínkách poskytovatele dotace a 
turnaje Memoriálu J. Matějů. Navrženo bylo, aby se tento turnaj, jehož pořadatel je výhradně MSKVS stal 
putovním. Místo a termín konání bude stanoveno na základě stanovených podmínek P-MSKVS. 
 
 - žádosti a návrhy o dotace byly schváleny, zároveň p. Kavala vznesl návrh na zpracování projektu, 
týkajícího se šestkového volejbalu, v rámci případné dotace v roce 2019 
 

4. Finanční podpora OVS MS KVS pro rok 2018/2019   Pečinka, Zdarsová 

Radka Zdarsová a V.Pečinka informovali o poskytnutí finančního příspěvku MS KVS 2018/2019 z ČVS ve 
výši 215 tis. Kč v rámci dotací z MŠMT. Smlouva mezi subjekty byla k nahlédnutí v rámci zasedání P-M 
SKVS dne 28.8.2018.  

 

5. Zpráva o školení trenérů 3. třídy    Provazník 

M. Provazník informal o průběhu školení trenérů III. třídy, které proběhlo ve dnech 25.5.-27.5.2018 a 
zkoušky pak ve dnech 8.6.-10.6., které úspěšně složilo celkem 18 trenérů. 

 
6. Informace o zasedáních asociace KVS (AKVS)                                Pečinka 
 
Zasedání neproběhla. 

   

7. Seminář zástupců KVS k VIS a seminář k dotacím ČVS na činnost  Pečinka, Zdarsová, Sonnková 

Seminář zástupců KVS ohledně informací týkajících se úprav systému VIS. Delegát za MS KVS p. 
M.Chrobák. Seminář se uskuteční 12.9. v Praze v 11.00 hodin. Na seminář týkající se dotací ČVS na 
činnost byla delegována Š. Sonnková. Termín a místo není stanoveno.   

 
3) RŮZNÉ 

- M. Provazník informoval P-MSKVS o trenérech, kteří se přihlásili jako školitelé trenérů ČVS, za MS KVS 
jsou to: M.Provazník, Said Habboudji  

- T.Kavala připomněl vyšší odměny rozhodčích pro sezónu 2018/2019 

- M.Provazník, jako člen správní rady ČVS, informoval o zvolení nového vedoucího rozhodčích ČVS, 
kterým se stal p. Hudík, jehož úkolem je vytvoření nové komise rozhodčích  



- J. Slezák informoval o konání turnaje rozhodčích, kterého se zúčastnilo celkem 20 rozhodčích a pozvaní 
hosté, vyplaceno mu bylo na organizace 5000 Kč, dále vznesl požadavek na vyhotovení odznaků (nášivek) 
pro rozhodčí - schváleno  

- P. Adamčík vznesl požadavek, aby P-MSKVS zaslalo děkovný dopis trenérům KCM-CH a KCM-D za 
práci v roce 2017/2018 - schváleno 

- P-MSKVS se usneslo, že nové trenéry KVA-CH a KVA-D navrhne a představí komise mládeže ke 
schválení P-MSKVS. Tito trenéři budou vybráni a delegování na základě podmínek, které tato komise 
stanoví. - schváleno 

- p. Pečinka navrhl nakoupit trenérské deníky v papírové formě v počtu ks 42, avšak toto nebylo schváleno 
ani upřesněno vzhledem k současné elektronické podobě těchto deníků 

- p. Pečinka navrhl vyřešit pro KVA-CH a KVA-D zdravotní péči formou speciálních sportovních prohlídek 
(3x ročně), a to u 1÷2 zdravotnických subjektů, nutno specifikovat, jaké zdravotní testy budou prováděny – 
není dořešeno 
 
4) ÚKOLY 
        
a) projekt BMV a RLK + rozpočet zaslat P-MSKVS      
 
ZO: Š. Sonnková         Termín: 31.8. 2018 
 
b) informace o projektu BMV a způsob jeho profinancování zaslat všem koordinátorům BMV v MSKVS 
             
ZO: Š. Sonnková         Termín: 31.8. 2018 
 
c) zaslat děkovný dopis trenérům KCM-CH a KCM-D       
           Termín: 2018 
ZO: P. Adamčík  
 
d) nášivky pro rozhodčí s logem rozhodčích a MS KVS    Termín: sezóna 2018/2019 
 
ZO: J. Slezák 
       
5) AKTUALIZACE PŘÍŠTÍ SCHŮZE 
 
Řádné zasedání P - MS KVS se uskuteční v úterý 2. října 2018 v 16:00hod v zasedací místnosti 
v prostorách KO ČUS v Ostravě.  
 
 
Zapsal: Sonnková Š.          Schválil: P-MS KVS 
 


