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Správa o činnosti SVF za obdobie 2014-2015
Vážené dámy a páni, milí delegáti, ctení hostia!
Už tradične sme začali krátkym videom s prierezom z najvýznamnejších
medzinárodných podujatí, ktoré absolvovali naše reprezentačné tímy mužov aj žien v
r. 2015. Už na prvý pohľad je vidieť, že slovenský volejbal sa nemá za čo hanbiť,
práve naopak, všetci môžeme byť oprávnene hrdí, že aj napriek veľmi zložitej
situácii, v ktorej sa náš šport ocitol, dokážeme pripraviť naše podujatia na najvyššej
úrovni, ktorými jednak významne propagujeme volejbal na Slovensku, ale zároveň aj
demonštrujeme našu silu a postavenie medzi najsilnejšími športovými zväzmi na
Slovensku.
Aj vzhľadom na náročný program, ktorý nás ešte čaká v rámci tejto
konferencie, nechcem detailne a obšírne hodnotiť jednotlivé naše aktivity, výsledky a
činnosť v rámci jednotlivých úsekov našej organizácie. Všetko podstatné, čo sa udialo
za posledné 2-ročné obdobie, máte veľmi prehľadne spracované v pracovných
materiáloch a v našej oficiálnej ročenke na príprave ktorých sa podieľal náš
sekretariát.
Vašu pozornosť by som však rád upriamil na niekoľko zásadných a závažných
bodov a udalostí, ktoré významne ovplyvňujú naše možnosti a perspektívy rozvoja
volejbalu na Slovensku.
Začnem udalosťou č. 1 pre slovenský šport z r. 2015, čo bolo určite prijatie
novéhom Zákona 440/2015 Z.z. o športe, ktorý vstúpil do platnosti od 1.1.2016.
Venovali sme obrovskú pozornosť a množstvo energie pri pripomienkovaní tohto
Zákona, ktorý veľmi významne ovplyvní vzťahy, pravidlá, financovanie, organizáciu
a ďalšiu naväzujúcu športovú legislatívu. Ovplyvní každodennú činnosť na zväzoch a
v kluboch. Slovenský šport zákon potreboval a osobne to však považujem len za
začiatok celkového legislatívneho procesu okolo slovenského športu a verím, že
postupom času prax ukáže čo bolo v zákone nastavené nie ideálne a dané časti zákona
sa upravia.
Okrem obrovskej administratívnej záťaže, ktorá zostáva na pleciach každého
športového zväzu, mi prekáža najviac neobjektívne nastavený vzorec na
prerozdeľovanie štátnych dotácii, ktorý bol zapracovaný do zákona ako jeho príloha.
Už na poslednej konferencii v r. 2013 som na tento vzorec upozorňoval a tvrdím, že v
slovenskom športe nie možné objektívne prerozdeliť financie medzi 83 zväzov. V
tomto vzorci nám ublížil najmä jeden jeho parameter a to je svetový ranking našich
reprezentačných tímov, čím sme sa posunuli výrazne nižšie z hľadiska prijmu
štátnych dotácii a prepadli sa tak z pôvodne tretieho miesta až na 6. miesto v poradí
dotovaných športov. Kedže s tým absolútne súvisí aj finančná situácia SVF, chcel by
som vás upozorniť na nasledujúce fakty čo sa týka vývoja nášho financovania. Na
grafe môžete vidieť ako nám za posledné tri roky rástol-klesal príjem štátnych dotácii,
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ale aj vývoj našich vlastných zdrojov, ktorý je podľa môjho názoru neprimerane
vysoký v pomere k štátnym dotáciam. Je síce veľmi potešiteľné, že z roka na rok
dokážeme získať viac a viac vlastných financií najmä vďaka aktívnej činnosti SVF a
organizácii množstva významných podujatí, ale to zďaleka nestačí ani len na celkové
pokrytie programu reprezentačných družstiev. Stagnuje nám aj finančná podpora
útvarov talentovanej mládeže, ktorá je priamo závislá od výšky dotácie z Ministerstva
školstva. Čo som ale rád, podarilo sa nám zvýšiť podporu extraligovým klubom
prostredníctvom investícií do viacerých projektov, či už pre skvalitnenie športovotechnickej vybavenosti (dodali sme v poslednom období volejbalové siete, nové
rozhodcovské stoličky s obalmi aj s obalmi na volejbalové stĺpy, tabuľky na
striedanie) v celkovej hodnote viac ako 20.000,- EUR), alebo na skvalitnenie
prezentácie extraligy cez internetové vysielanie TVCOM zápasov Extraligy,
štatickým softvérom a kvalitným súťažným modulom DataVolley. Celková priama
podpora SVF do našich súťaží a klubov sa vyšplhala až na viac ako 250.000,- EUR a
s nepriamymi nákladmi viac ako 300.000,- EUR.

Organizácia a riadenie SVF - zhodnotenie činnosti orgánov SVF
Teraz v krátkosti k činnosti orgánov SVF. Správna rada SVF, od poslednej
konferencie v r. 2013 zasadala pravidelne v nezmenenom zložení minimálne 4-5x v
roku. Na rokovaniach Správnej rady sa pravidelne zúčastňoval predseda Dozornej
rady SVF Dr. Ľudovít Holec, takže mal dokonalý prehľad o priebežnom plnení cieľov
a plánov. Dozorná rada SVF sa taktiež pravidelne schádzala a plnila svoje úlohy
podľa harmonogramu. S Dozornou radou som úzko spolupracoval a podľa potreby
som sa zúčastňoval aj na ich zasadnutiach rovnako ako aj ďalší členovia sekretariátu.
Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým členom Správnej rady a Dozornej
rady za ich aktívny prístup a pripravenosť, ktorú deklarovali počas všetkých rokovaní.
Čo sa týka výkonného orgánu Exekutívy a tiež aj situácie na sekretariáte
SVF. Exekutíva zasadala pravidelne, 1x v týždni, a operatívne rozhodovala a riešila
všetky problémy a úlohy súvisiace s činnosťou federácie jej odborných orgánov
a organizácie rôznych podujatí. Počas celého obdobia som sa mohol spoľahnúť na
kvalitnú a vysoko profesionálnu prácu pracovníkov sekretariátu SVF za čo im
vyjadrujem veľké poďakovanie. Myslím, že výsledok práce je viditeľný pri takmer
každom podujatí, ktoré organizujeme a obdobie posledných dvoch rokov, keď sme
zvládli okrem množstva kvalifikačných turnajov na ME a MS, Svetovej ligy a aj
Majstrovstiev Európy juniorov nám dokázal, že máme skúsený organizačný tím, ktorý
je schopný zvládnuť aj podujatia najvyššieho svetového a európskeho významu.
Práca všetkých odborných rád a komisií, rovnako aj činnosť našich
Oblastných výborov SVF je písomne vyhodnotená v pracovných materiáloch.
Osobitne však spomeniem Súťažnú a Registračnú komisiu, na ktorú bol
najväčší tlak a nápor zo všetkých komisií. V prvom rade sme v priebehu minulého
roka spustili nový informačný systém SVF v ktorom sme implementovali v prvej fáze
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registračný systém kompletnou výmenou licencií za nové registračné preukazy už aj v
súlade s novým Zákonom o športe. Rovnako sme implementovali nový súťažný
modul so súpiskami, ktorý je súčasťou Informačného systému. Prechod na nový
systém nebol jednoduchý, ale pri podobných projektoch je potrebná najmä veľká
trpezlivosť. Potrebujeme sa postupne všetci zžiť s novým systémom, odstrániť všetky
nedostatky a spustiť jeho daľšie moduly a funkcionality, ktoré postupne zjednodušia
administráciu a riadenie súťaži, ako aj komunikáciu medzi SVF a jej členmi.
Výhodou a zároveň odbornou garanciou je spoločnosť Union Soft s.r.o., ktorá nám
tento informačný systém buduje a spravuje. Zároveň sa uvedená spoločnosť podieľa
aj na vývoji centrálneho informačného systému športu, čoho predpokladom je
automatické napojenie nášho ISSF na Informačný systém športu a tým aj splnenie
všetkých požiadaviek vyplývajúcich zo Zákona o športe pre našich členov ako aj
SVF. V súčasnosti sa už finišuje na spustení Volleynetu, ktorého súčasťou bude nielen
veľmi prehľadný súťažný modul ale aj verejná matrika našich členov.
Ďalším veľmi dôležitým odborným orgánom je Rada mládeže. Detailné
výstupy a závery zo zasadnutí tejto rady nájdete v pracovných materiáloch. Chcel by
som vyjadriť spokojnosť, čo sa týka zvládnutia úloh súvisiacich s rozvojovými
projektami Cool Volley pre minivolejbal na školách. Najmä, že sa nám podarilo
udržať tento projekt životaschopným aj napriek ročnému prerušeniu vo financovaní
zo strany Ministerstva školstva. V súčasnosti je projekt opäť zaradený do štátnej
podpory a našou úlohou bude aktivovať čo najväčší počet škôl, kotré sa do projektu
zapoja. Projekt podporovala prostredníctvom dodávok lôpt a sietí aj FIVB a
MIKASA.
Všetky podstatné informácie ohľadne vývojových tendencií v súvislosti s
účasťou mládežníckych tímov nájdete podrobne spracované v pracovných
materiáloch, ale som rád, že sa nám podarilo na základe analýzy zareagovať na
nelichotivý stav zapojených družstiev v mládežníckych súťažiach v mužskej zložke.
Prostredníctvom špeciálneho fondu sme finančne aj materiálne podporili
novovzniknuté kluby a tímy zaradené do našich súťaží a taktiež sme pomohli aj
viacerým klubom s existenčnými problémami.
Volejbalová reprezentácia
V krátkosti uvediem aj niekoľko kľúčových krokov, ktoré sme zrealizovali v
rámci úseku štátnej volejbalovej reprezentácie. Už spomínanou zmenou
prerozdeľovania štátnych financií, kde podstatným hodnotiacim parametrom úspechu
je svetový ranking našich reprezentačných družstiev mužov a žien nás núti zamerať
všetky naše sily práve na svetové súťaže. Jedine výraznejšie úspechy vo svetových
súťažiach ako sú MS, Svetová liga či Grad Prix nás môžu výraznejšie posunúť v
týchto rebríčkoch. Aj z tohto dôvodu sme prvýkrát prihlásili náš reprezentačný tím
žien do Európskej ligy, z ktorej je môžnosť kvalifikovať sa do svetovej Grand Prix. Aj
naďalej sa chceme sústrediť na organizácie vrcholových podujatí, ktoré pomáhajú
našim tímom a v r. 2016 aj 2017 budeme organizovať dva európske šampionáty
mládeže v spoločnom projekte s Maďarskou volejbalovou federáciou. Máme v pláne
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uchadzať sa aj o niektoré z podujatí na svetovej úrovni a veľmi vážne uvažujeme o
kandidatúre ME dospelých od r. 2019.
Plážový volejbal
V šúčasnosti najmä rezonujú veľmi sympatické výsledky dvojice Natália
Dubovcová - Dominika Nestarcová, ktoré sú na prahu kvalifikácie na OH v Riu. Ich
výsledky v posledných dvoch rokoch zaujali nielen v našom volejbalovom hnutí, ale
všimli si ich viaceré médiá. Viaceré medialové umiestnenia na Grand Slamoch
Svetovej série nám dávajú nádej, že ich kvalifikačný boj o Rio zvládnu a historicky
prvýkrát budeme mať možnosť sledovať náš tím na Olympijských hrách. SVF im na
tejto ceste pomáha ako môže aj napriek tomu, že stále nie je doriešené komplexné a
celoplošné financovanie tohto športového odvetvia na Slovensku. Zatiaľ Plážový
volejbal nie je systémovo financovaný, nie sú vyčlenené žiadne zdroje na podporu
mládežníckych projektov, podporu trenérskych kádrov, vybudovanie infraštruktúry,
bez ktorých sa len veľmi ťažko posunieme dopredu. Ale aj to je výzva pre nás, aby
sme to v najbližšom období zmenili a presvedčili kompetentné orgány k radikálnej
zmene prístupu k tomuto veľmi populárnemu športu.

Asociácia volejbalových rozhodcov
V správe nemôžem obísť ani Asociáciu volejbalových rozhodcov. Najmä
medzinárodní rozhodcovia sa nestratili na medzinárodnej scéne a udržiavajú si vo
svete veľmi vysoký kredit. Musím spomenúť najmä Juraja Mokrého, ktorý sa už
prepracoval medzi absolútnu svetovú špičku, čo potvrdil aj nomináciou na OH 2016 v
Riu. Rovnako aj ďalší naši rozhodcovia preukázali veľmi vysokú úroveň a boli
stabilne nominovaní na viaceré šampionáty alebo pohárové súťaže CEV.
Čo ma ale osobne mrzí sú naše vzťahy, jednak medzi klubmi a rozhodcami,
ale tiež aj medzi SVF a rozhodcami. Aj napriek veľmi intenzívnej komunikácii či už
priamo s vedením AVR, alebo aj priamo na Valnom zhromaždení AVR sa nám
nepodarilo doriešiť problémy a uviazli sme na mŕtvom bode. Našim cieľom je, aby
rozhodcovia, tak ako v každej štandardnej športovej organizácii či zväze, sa stali
pevnou súčasťou našich organizačných a riadiacich štruktúr. Jednoducho, aby sa stali
riadnymi členmi SVF so všetkými právami ale aj povinnosťami. Už dlhodobo
fungujeme na absurdne založenom vzťahu prostredníctvom zmluvy o súčinnosti.
Rozhodcovia sa stavajú do pozície poskytovateľov služieb pre SVF a jej členov, čo je
pre nás absolútne neprijateľné. Verím, že aj prijatím nových Stanov, ktorými sa
budeme zaoberať v ďalšom bode programu tejto konferencie, bude definitívne tento
nezmyselný problém vyriešený. Nikto z vedenia SVF nemá záujem rušiť dobrovoľné
združenie ako je AVR, ale máme záujem, aby aj prostredníctvom vytvorenia
štandardnej Komisie rozhodcov a následne aj zvolením zástupcu rozhodcov do
Správnej rady SVF boli rozhodcovia viac zaangažovaní do riešenia problémov
slovenského volejbalu, aby sa zintenzívnila naša komunikácia a spoločnými silami
išla úroveň rozhodovania kvalitatívne hore. Aby spoločne s nami zdieľali naše
úspechy ale aj neúspechy, ktoré k športu patria.
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Milé dámy, vážení páni,
veční kritici, za ktorými len málokedy vidieť poriadnu robotu, negujú
absolútne všetko no alternatívu neponúkajú. Ak, tak jedine nezmyselné vypisovanie
po facebookoch, twiteroch, či na rôznych webových stránkach a bezhlavo využívajú
tieto prostriedky aj v prípadoch, ktoré sa v normálnej spoločnosti riešia kultivovane
v rámci pravidiel a stanov zväzu. Je však oveľa jednoduchšie zamoriť sociálne siete
domnienkami, polopravdami a účelovými lžami.
To, že takéto správanie vrhá zlý obraz na celé naše hnutie, večným kritikom
akosi nedochádza. Neuvedomujú si, že volejbal, ktorého sú súčasťou aj oni, takto
stráca v očiach verejnosti na vážnosti a dôveryhodnosti.
Sťažujeme sa, že nám chýba spoločenská vážnosť, že politici nepovažujú
najvyšších predstaviteľov športu za rovnocenných partnerov, ale pokiaľ bude
dlhodobo pretrvávať takéto správanie, inak to asi nebude.
Na pozdvihnutí slovenského volejbalu na adekvátne miesto v spoločnosti len
nový zákon o športe, či nové stanovy nám nepomôžu. Pomôcť si môžeme len sami
a to každodennou tvrdou prácou, prácou predovšetkým s mládežou a pracovať tak,
aby sme nachádzali nové talenty, aby perspektívni tréneri našli uplatnenie, aby
vznikali noví organizátori podujatí, či noví volejbaloví manažéri.
K tomu, aby sme to dosiahli, prajem všetkým veľa chuti, optimizmu a správne
rozhodnutia.

Ďakujem za pozornosť
Ľubor Halanda
Prezident SVF

