Správa prezidenta SVF
Vážení delegáti Konferencie, vážení členovia Správnej rady, vážené dámy,
vážení páni, ctení hostia,
chcel by som vás ešte raz veľmi srdečne privítať na tohtoročnej pracovnej
konferencii Slovenskej volejbalovej federácie. Verím, že sa aj počas
zostávajúceho priebehu ponesie v priateľskej, podnetnej a konštruktívnej
atmosfére.
Úprimne sa teším, že sme sa aj v tejto neľahkej situácii mohli v zdraví
spoločne stretnúť, aby sme sa zaoberali výzvami aktuálnych dní v našom
hnutí.
Asi sa zhodneme, že prechádzame najťažším obdobím v novodobej histórii
s bezprecedentným dopadom nielen na spoločnosť, ale aj na šport. Chcem sa
vám všetkým úprimne poďakovať, že v týchto ťažkých časoch obetujete veľa
pre to, aby to naša volejbalová komunita zvládla čo najlepšie.
Ubezpečujem vás, že každý deň tvrdo pracujeme na tom, aby sme čo
najvhodnejšie reagovali na vyvíjajúcu sa situáciu a pomohli našim klubom,
mládeži a celému hnutiu.
Zvolili ste ma za lídra hnutia, našej organizácie, aby som dokázal naplniť
nielen svoje sľuby ale aj mnohé vaše očakávania. Predovšetkým však je mojou
úlohou rozvoj a propagácia nášho volejbalu.
Dovoľte mi teraz prezentovať vám výsledky práce počas uplynulého roka. Rok
2019 bol, dovolím si povedať, z hľadiska rozvoja volejbalu najúspešnejší
v našej histórii.
Nemôžem začať inak než fantastickými majstrovstvami Európy žien
v Bratislave. Rozhodnutie organizovať tento šampionát sa jednoznačne
ukázalo ako správny krok. Spomeňte si na emócie, ktoré sme spoločne
prežívali na zimnom štadióne s našimi dievčatami pri tomto historickom
úspechu...

Volejbal sme vďaka tomu spopularizovali úplne jedinečným spôsobom v médiách aj v očiach verejnosti. Niektorí to prirovnávali dokonca k eufórii
počas hokejových majstrovstiev sveta. Analýza renomovanej spoločnosti
Newton Media ohodnotila mediálnu hodnotu šampionátu na takmer jeden a
pol milióna eur, pričom do mediálnej kampane sme investovali približne 35tisíc eur. Celý šampionát sa nám podarilo zorganizovať za menej ako
polovičné náklady iných organizátorov.
Majstrovstvá Európy mali podľa plánu priniesť ešte viac financií do volejbalu.
Dôvodov, kvôli ktorým sa tak napokon nestalo a šampionát sa podpísal pod
negatívny hospodársky výsledok, je viacero.
Štátne inštitúcie a ich čelní predstavitelia nám prisľúbili veľké finančné
prostriedky, najmä na pokrytie nákladov súvisiacich s právami od CEV vo
výške 300-tisíc eur, no tieto sľuby napokon neboli naplnené. Podpísali sa pod to
aj viaceré účelové a nezmyselné anti-kampane nielen voči mojej osobe či proti
federácii, ale aj celkové spochybňovanie samotnej organizácie šampionátu. Je
to o to nepochopiteľnejšie a zarážajúcejšie, že sa na tom aktívne podieľali aj
členovia z našich vlastných radov. Takto si zrejme niektorí predstavujú prácu
pre volejbal - škody následne rátame v státisícoch eur.
Napriek všetkému sú ale k dnešnému dňu majstrovstvá Európy finančne
vyrovnané a tento negatívny výsledok sa nijako nedotkol fungovania našich
členov. Zostáva už jedine záväzok voči Európskej volejbalovej konfederácii,
ktorý po celý čas komunikujeme a v spolupráci s CEV vysporiadame.
Organizácia šampionátu bola na takej vysokej úrovni, že nás dávali za vzor
všetkým ostatným usporiadateľom - boli sme tiež inšpiráciou pre ostatných
z hľadiska inovácií, šou a zábavy pre fanúšikov. Predstaviteľov CEV sme
zaujali natoľko, že nám hneď ponúkli možnosť - v prípade záujmu organizovať jeden z budúcich šampionátov mužov.
Ešte raz by som sa chcel aj touto cestou poďakovať celému organizačnému
tímu za skvele odvedenú prácu, ktorá bola ocenená aj na medzinárodnom
volejbalovom fóre.

V priebehu ostatných mesiacov sme zorganizovali aj ďalšie podujatia špičkovej
úrovne s mimoriadne pozitívnymi ohlasmi - Superfinále Slovenského pohára
s plnou halou na Pasienkoch, finále beachvolejbalových majstrovstiev
Slovenska na Draždiaku, finále snow volejbalu spolu s turnajom Európskej tour
pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom plese, reprezentačné zápasy
s výbornou kulisou – a samozrejme, krásny Galavečer k storočnici
slovenského volejbalu.
Veľkým pozitívom je, že volejbal sa v nebývalých rozmeroch prezentoval aj
v televízii, na čom sme tiež dlhodobo tvrdo pracovali. Fanúšikovia mali
možnosť sledovať zápasy našich reprezentácií na majstrovstvách Európy aj
v Zlatej európskej lige, pravidelné prenosy z extraligy mužov a žien,
vyvrcholenie Slovenského pohára a najnovšie dokonca aj domáci plážový
volejbal (1.xv historii) - zakaždým s výbornými číslami sledovanosti. Táto
skutočnosť len potvrdzuje rast a napredovanie volejbalu aj v očiach širokej
verejnosti. Rovnako enormne rastúce čísla fanúšikov na sociálnych sieťach, čo
sa dnes ukazuje ako kľúčové ako pre rozvoj tak aj pre marketing.
Očakávaným a mimoriadne potešujúcim výsledkom bola popularizácia
volejbalu medzi mládežou, čo sa jednoznačne prejavilo rastúcou členskou
základňou. Nárast počtu detí, volejbalových družstiev na školách
a v kluboch bol evidentný. Zaznamenali sme tiež zvýšený záujem trénerov
o vzdelávanie aj nárast počtu rozhodcov.
Koronakríza je pre nás o to nepríjemnejšia, že pribrzdila tento rozlet. Aj tejto
výzve sme sa však postavili čelom.
Medzi športovými zväzmi u nás sme medzi prvými prišli s adresnou pomocou
našim členom. Podarilo sa nám vyčleniť z rozpočtu značnú sumu a poskytnúť
priamu aj nepriamu finančnú podporu klubom a oblastiam. Pritom sme
nezanedbali ani prípravu našich reprezentačných tímov. Len pripomeniem, že
aj vďaka našej dlhodobej stratégii a aktivite si miestenku na tohtoročné ME
v mládežníckych kategóriách vybojovali až tri naše reprezentačné družstvá kadetky, kadeti a juniorky - čo je na naše pomery skutočne výnimočné.
Som rád, že sa nám v poslednom období podarilo tiež významne navýšiť
dotácie pre mládežnícke kluby a strediská CTM a TSM a tiež výraznejšie

podporiť Oblastné výbory. Permanentne pociťujeme stúpajúcu aktivitu našich
Oblastí, za čo im patrí veľké poďakovanie.
V plážovom volejbale sme naštartovali nové procesy v príprave
mládežníckych reprezentácií, správnu cestu naznačila aj posledná úspešná
séria Summer Beach Tour. Na druhej strane nás mrzí, že olympijské ambície
dvojice Přidalová, Štrbová zostali nenaplnené.
Podpora klubov sa síce sústredila najmä na mládežnícku zložku, ale dodržali
sme sľub a do podpory extraligových klubov sme investovali aj značné
financie z marketingu. Určite sa spoločne zhodneme na tom, že sa nám
podarilo dostať prezentáciu volejbalu na klubovej úrovni na vyšší level.
Ako správna cesta sa ukázala nielen organizácia televíznych zápasov s významnou asistenciou marketingu SVF - ale aj zmena formátu vyvrcholenia
Slovenského pohára, ktorého Superfinále sme taktiež dostali na obrazovky
verejnoprávnej RTVS v priamom prenose. Pre klubový marketing to
nepochybne vytvára dobrý odrazový mostík.
Nedá mi nespomenúť ešte jednu veľmi podstatnú skutočnosť, pre mňa osobne
nepochopiteľnú. Po takom úspešnom roku, aký sme prežili - s účasťou oboch
seniorských reprezentácií na majstrovstvách Európy a organizáciou
úspešného európskeho šampionátu - bol volejbalu na rok 2020 priznaný
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR príspevok znížený o viac
než 350-tisíc eur.
Aký je dôvod? Vzorec na výpočet príspevkov a jeho parametre, ktoré sú
v mnohých prípadoch veľmi vzdialené od skutočného stavu. Žiaľ, zdá sa, že
kompetentným neprekáža, že sa financie v športe nerozdeľujú spravodlivejšie
a ten, kto je aktívny a úspešný, napokon dostane menej ako pasívny a
dlhodobo neúspešný. Taká je, žiaľ, realita, ktorú z našej pozície momentálne
nedokážeme priamo ovplyvniť.
Napriek tomu, volejbal ukrýva ešte oveľa väčší potenciál, ktorý postupnými
krokmi rozvíjame. Základným predpokladom úspechu je však tímová práca v ťažkých časoch obzvlášť. Ak sa nezlepšia vzájomné vzťahy na rôznych
úrovniach, neposunieme sa výraznejším spôsobom dopredu.

Dnes si zvolíme aj dvoch nových členov Správnej rady. Prajem im veľa energie
do práce pre volejbal a verím, že naša spolupráca prinesie ďalšie úspechy.
Rovnako by som chcel popriať veľa šťastia vo voľbách čestnému
prezidentovi SVF Ľuborovi Halandovi do správnej rady CEV.
Dovoľte mi ešte na záver zaželať vám aj vašim blízkym pevné zdravie a mnoho
síl do ďalších dní.
Ďakujem vám za pozornosť.

