
Slovenský volejbal na OH 2020 v Tokiu? 
 

Súčasný stav 
 
Volejbal  
 počet miest pre tímy z Európy – teoreticky maximálne 6 tímov – v Riu 2016  4 tímy ženy,muži 
       komplikovaný niekoľkostupňový kvalifikačný systém uprednostňuje veľké a finančné silné 
       federácie 
 počet tímov na OH v halovom volejbale – 12 mužských a 12 ženských 
 postup na OH je možný cez: 

1. FIVB Volleyball World Cup – postupujú prví dvaja (žiadna účasť Slovenska) 
2. European Continental Olympic Qualification Tournament – postupuje víťaz (žiadna účasť 

Slovenska) 
3. FIVB Volleyball World Qualification Tournament – postupujú prví traja + najlepší ázijský tím 

(žiadna účasť Slovenska) 
 
Plážový volejbal 
 počet tímov na OH v plážovom volejbale – 24 mužských a 24 ženských 
 počet miest pre tímy z Európy – teoreticky maximálne po 19 tímov – v Riu 2016 11 ženských 

a 13 mužských družstiev 
 kvalifikačný systém je omnoho otvorenejší a dá sa povedať, že neuprednostňuje nikoho 
 postup na OH je možný cez: 

1. FIVB Olympic Qualification Ranking – postupuje 17 dvojíc (Slovensko u žien skončilo na 20. 
mieste) 

2. European Continental Cup Final – postupuje víťaz (Slovensko u žien na 9. mieste) 
3. World Continental Cup Olympic Qualification – postupujú prví dvaja (bez účasti Slovenska) 

 

Analýza možnosti kvalifikovania sa slovenského volejbalu na OH 
 
Z vyššie uvedených počtov možných miest na OH pre tímy z Európy vyplýva, že halovom volejbale 
môže teoreticky 50% účastníkov byť z Európy. Reálne v Riu mala Európa 33% zastúpenie u mužov 
ako aj u žien. 
V plážovom volejbale môžu európske tímy na OH teoreticky získať až 79% miest. V Riu 2016 tvorili 
ženské páry 46% celkového štartového poľa, u mužov dokonca 54%. 
Tieto čísla ukazujú, že čisto štatisticky je šanca kvalifikovať sa na OH pre členskú krajinu CEV väčšia 
v plážovom volejbale než v halovom volejbale. 
Pohľad na kvalifikačný proces na OH v halovom volejbale prezrádza, že akákoľvek percentuálna 
šanca nič neznamená, keď sa na akciách, kde sa bojuje o miestenky na OH, slovenský volejbal ani 
nemôže zúčastniť. 
Spôsob kvalifikácie na OH v plážovom volejbale je viac otvorený, čo dáva šancu slovenskému 
volejbalu dostať sa na OH nielen teoreticky, ale aj prakticky. Dôkazom toho je aktívna účasť 
Sloveniek v 2 z 3 možností kvalifikačného procesu. 
Možnosti kvalifikovať sa na OH v Tokiu 2020 pre slovenský volejbal sú jednoznačne len cez 
ženský plážový volejbal. 
 



Olympijské hry Tokio 2020 
 
Ak by sme sa opýtali kohokoľvek z volejbalového hnutia či chce, aby sa slovenský tím predstavil na 
olympiáde v Tokiu 2020, zrejme každý by odpovedal, že áno. Zároveň by si položil otázku: kto a ako 
to má dokázať? 
 

Kto? 
 
Na OH v Riu 2016 sa pokúšala kvalifikovať v plážovom volejbale dvojica Natália 
Dubovcová/Dominika Nestarcová. Pred začiatkom olympijskej kvalifikácie v januári 2015 sa im 
dávali veľké šance vzhľadom na vynikajúce výsledky v sezóne 2014 (2 x 3. Miesto na turnajoch 
Grand Slam v Stavangeri , Long Beach a Olzstyn) a pozíciu v rankingu. Nádeje do nich vkladané však 
nesplnila v júni 2016 sa ako tím rozišli. 
Natália Dubovcová (1990) má fyzické predpoklady (výška 189 cm), technicko-taktické zručnosti 
a dostatok skúseností, aby spolu novou spoluhráčkou nadviazala na to, kam sa dostala so svojou 
bývalou partnerkou a dokázala si úspešne poradiť v boji o Tokio 2020. 
Pri výbere partnerky do tímu sa vychádzalo zo skutočnosti, že na slovenskej beach volejbalovej 
scéne nie je vhodná hráčka, ktorá by sa mohla presadiť v svetovej špičke. Preto bolo potrebné 
upriamiť pozornosť na slovenské hráčky  pôsobiace v slovenskej lige, alebo zahraničnej  lige. Voľba 
padla na Andreu Štrbovú (1995,180cm),  hrajúcu českú extraligu, ktorá vyhodnotila možnosti 
naplnenia svojich športových ambícií v halovom volejbale a rozhodla sa prijať ponuku a hrať 
s Natáliou Dubovcovou t.j. naplno sa venovať len plážovému volejbalu. 
 

Ako? 
 
Popri hráčskom tíme je nutné mať k dispozícii aj tím realizačný: 

 tréner: Lukas Fijalek – ako tréner 2-násobný účastník OH 
 kondičný tréner: Peter Bódy 
 fyzioterapeut: ? 
 manažér: Miloš Dubovec 

 
Plán prípravy a účasti na turnajoch má byť vypracovaný a predstavený trénerom na reprezentačnej 
rade, ktorá ho musí schváliť, kontrolovať a na záver celú sezónu zhodnotiť. 
 
 Financovanie musí stáť na 3 pilieroch v prvých 2 rokoch resp. 4 pilieroch v ďalších 2 rokoch. 
   

                       
 
                                                                             
                                                                                1.Rezortné štruktúry ministerstva  
                                                                                    obrany alebo vnútra  
                                                                                2. SVF 

                                                                          3. Privátne zdroje z vlastného marketingu +                                  
                                                                               investovanie časti prize money 

 

 



 

        1.Rezortné štruktúry ministerstva                                                      
            obrany alebo vnútra  
        2. SVF 
        3. SOV 
        4. Privátne zdroje z vlastného marketingu +                                  
            investovanie časti prize money 
 

 

 

Ciele 
 
Prvotným cieľom pri využití fenoménu olympijských hier je zvýšenie popularity športu -  volejbal 
v konkurencii iných kolektívnych športov. Má to byť spôsob, ako pritiahnuť viac ľudí k aktívnemu 
športovaniu a zároveň ako zvýšiť členskú  základňu SFV.  
Ďalším cieľom je pravidelná účasť ma ME (získanie umiestnenia do 6.miesta) a Majstrovstvách 
sveta (získanie umiestnenia do 8.miesta) čo by zaručilo navýšenie dotácií z Ministerstva športu pre 
volejbal. 
Minulé obdobie ukázalo, že o dvojicu v plážovom volejbale, ktorá je úspešná na svetových 
a európskych turnajoch   je veľký záujem  elektronických, printových a ďalších  médií, čo 
samozrejme rozširuje  marketingové  možnosti pre slovenský volejbal a marketingových partnerov. 
 
 
Pripravil: 

Miloš DUBOVEC 


