KONFERENCIA SVF - KANDIDÁT RICHARD NEMEC – 3. DECEMBER 2017
Úvod:
Týmto listom by som Vám rád predstavil svoju koncepciu, s ktorou by som chcel kandidovať
za prezidenta SVF. Zároveň by som sa Vám rád predstavil a vysvetlil prečo som sa rozhodol
kandidovať na prezidenta nášho volejbalového zväzu.
Veľká časť volejbalovej obce ma pozná ako dlhoročného hráča a teraz už aj ako aktívneho
trénera. Týmto listom nechcem hodnotiť prácu SVF a neprináleží mi sa k tomu, čo bolo,
vyjadrovať. Všetci vieme aké to tu v skutočnosti je. Chcem sa pozerať do budúcnosti a riešiť
veci, ktoré sa vás klubov a vás funkcionárov dotýkajú najviac, aby sme smerovali k
spoločnému cieľu a ten sa volá úspech Slovenského volejbalu.
Nepatrím medzi ľudí, ktorí politikárčia a hája si záujmy samých seba. Mám rád férovú hru,
úprimnosť a priamočiarosť zároveň. Volejbal ma naučil poctivo trénovať, tvrdo pracovať,
rešpektovať a vážiť si ľudí. Všetko, čo som sa vo volejbale naučil mi prinieslo výsledky a
úspech. Myslím si, že tvrdá a poctivá práca spojená s pokorou je tá správna cesta v každej
práci. Ja by som ju rád priniesol na slovenskú volejbalovú federáciu.
Práve tu by som chcel zdôrazniť, že nepatrím k žiadnej skupine, ktorá si sleduje vlastné
záujmy, a ktoré sa tu za tie roky vyprofilovali. Chcel by som ľudí spájať na to, aby sme
dosahovali spoločné úspechy a pracovali ako jeden tím, nech sa ľudia s radosťou chodia
pozerať a zabávať na volejbal, pretože náš šport robíme pre ľudí.

V prvom rade sa chcem venovať MLÁDEŽI a vzdelávaniu trénerov, kde vidím veľké
nedostatky a podceňovanie zo strany federácie. Je to základ na naštartovanie a pritiahnutie
mládeže k volejbalu a hlavne zotrvanie pri ňom.
Tým sa dostávam k bodom môjho programu alebo plánu.
1.
2.
3.
4.
5.

MLÁDEŽ
KLUBY A ICH PROBLÉMY
REPREZENTÁCIA
VÝSTAVBA NÁRODNÉHO VOLEJBALOVÉHO CENTRA
BEACH VOLEJBAL

1. MLÁDEŽ:
1a. Výberové konanie na trénerov mládeže pre kluby, ktorí budú platení federáciou.
1b. Vzdelávanie trénerov a zachovanie rovnakej koncepcie pre celé Slovensko
1c. Rovnaká metodika na učenie techniky vo volejbale.
1d. Rovnaká metodika na posilňovanie vo všetkých kategóriach.
1e. Centrálne testovanie mládeže.
1f. Vytvorenie KLINIKY - vzdelávanie trénerov všetkých kategórii každé 2-3 mesiace
a polročné vyhodnotenie výsledkov
1g. Kontrola reprezentačnými trénermi (či je plnenie úloh dostatočné)
1h. Podpora klubov materiálovým vybavením pre mládež, aby mali podmienky
trénovať a rásť.
2. KLUBY:
2a. Zabezpečenie hlavného sponzora ligy nie len pre seniorské potreby ale aj pre
mládež.
2b. Nastavenie spoločnej výchovy a spolupráce pre potreby reprezentácie
2c. Pomoc klubom pre ľahšie získanie finančných prostriedkov z miest a regiónov
2d. Kontrola vynaložených prostriedkov a financií zo strany SVF
2e. Presné a prehľadné financovanie federácie
2f. Vytvorenie serveru na zbieranie informácii pre potreby štatistov v kluboch a pre
potreby reprezentácie, Data Volley
2g. Zatraktívnenie Volejbalu a prenosy v TV, v spravodajstvách, na internete,
a sociálnych sieťach .
3. REPREZENTÁCIA:
3a. Prehodnotenie transferových poplatkov, a stransparentnenie využitia poplatkov (na
čo boli použité).
3b. Vytvorenie podmienok na úspešnú reprezentáciu vo všetkých kategóriach,
a zachovanie rovnakých podmienok pre všetky reprezentácie.
3c. Vytvorenie strediska na trénovanie šestkového volejbalu, beach volejbalu,
mládežníckeho volejbalu
3d. Usporiadať a presadiť aby sa hrali kvalifikácie v čo najvyššom počte v domácom
prostredí na úspešnú propagáciu volejbalu.
4. VYBUDOVANIE NÁRODNÉHO VOLEJBALOVÉHO CENTRA.

V dlhodobej koncepcii federácie musí byť vôľa a cieľ vybudovať národné centrum,
kde by naše reprezentácie mali možnosť prísť trénovať a pripravovať sa na dôležité
podujatia, naša mládež by tu mohla vyrastať dlhodobo, prípadne používať takéto
zariadenie na vzdelávanie, konferencie, kempy, letné kempy pre mládež, prípravy
klubov, reprezentácii z iných štátov.
5. BEACH VOLLEYBALL.
5a. vytvorenie podmienok na celoročnú prípravu mládeže a reprezentantov na
Slovensku
5b. Skvalitniť a zatraktívniť domácu sériu majstrovstiev Slovenska.
5c. pracovať a podchytiť mládež a vytvorenie klubov na Slovensku s podporou SVF.
5d. organizovanie turnajov európskej série (CEV): ME, Masters, Challenger a Satelit,
ME mládeže, Continental cup a svetovej série FIVB 5, 4, 3, 2, 1
5e. Zaradenie beach volejbalu na samostatné financovanie aj zo štátneho rozpočtu.

