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Z Á P I S ŠTK SZVP č. 37/2008
zo dňa 1.09.2008

Z Á P IS
z jednania zástupcov vodnopólových klubov združených v SZVP

Jednanie sa uskutočnilo v priestoroch klubu Nováky dňa 30.08.2008 so začiatkom o 10.00 hod ako
bolo uvedené v pozvánke Prezidenta SZVP. Jednania sa zúčastnili nasledovní zástupcovia klubov:
- Illes (ŠKP)
- Karabáš (NOR)
- Ligocký (TO)
- Ozábal (TO)
- Mišík (UK)
- Kolárik (PIE)
- Glič (KO)
- Bottlík L. (ATU)
- Turčan (NO).
Prítomní boli sekretár SZVP a člen VV p. Kertész.
Program jednania:
Príhovor prezidenta SZVP p. Kulu
1. Vyhodnotenie súťaží za rok 2007 – Illes
2. Návrh vekových kategórii na rok 2009, návrh systému súťaží na rok 2009
3. Losovanie Extraligy mužov
4. R ô z n e
Na úvod jednania vystúpil Prezident SZVP p. Kula, ktorý prítomných zástupcov klubov požiadal
o nasledovné:
- dohodnúť vekové kategórie s výhľadom na dlhšiu dobu a s prihliadnutím na medzinárodné pravidlá,
- ponechať ročníky súťaží ako tomu bolo v roku 2008,
- ale všetko je na Vás zástupcov ako sa rozhodneme no verí, že všetko bude v záujme rozvoja
vodného póla a zvýšenia jeho športovej úrovne s prihliadnutím na reprezentáciu.

- 2 K bodu 1/
Súťaže vyhodnotil predseda ŠTK SZVP p. Illes. Prítomných upozornil, že predmetné vyhodnotenie
súťaží riadených SZVP bolo mailom zaslané klubom. Súčasne vyhodnotil aj súťaž slušnosti kde
upozornil na nárast trestov pre trénerov ako aj hráčov hlavne v mládežníckych kategóriách. Zároveň
požiadal zástupcov klubov aby trénerom mládeže pripomenuli ich výchovnú úlohu pri práci s deťmi.
Prítomní súčasne skonštatovali, že svoj podiel na zvyšovaní trestov majú aj rozhodcovia a v extralige
aj delegáti. Túto oblasť však ponechávajú RK. V súlade s vyhlásením súťaže slušnosti budú výsledky
v kategóriách mužov a juniorov predložené klubom. Súťaž slušnosti bude pokračovať aj v roku 2009
pre súťaže mužov, juniorov a kadetov. Kritériá budú upravené v súlade s novými pravidlami VP a budú
predložené klubom. Vyhodnotenie výsledkov je súčasťou spracovaného Spravodaja MK SZVP, ktorý
má k dispozícii sekretár SZVP.
K bodu 2/
Postupne bol upresnený zoznam účastníkov jednotlivých súťaží na rok 2009 a to nasledovne:
- SP – HORNETS KE, ŠKP, TO, UK, ATU, VR,
- Extraliga – HORNETS KE, NO, ŠKP, TO, UK, ATU,
- I. liga – KO, VR, PIE, ATU „B“, UK „B“ ?. Do súťaže sa prihlásilo aj družstvo z Wiedne,
- juniori – NO, ŠKP, TO, UK, ATU, KO, VR, PIE,
- kadeti – NO, ŠKP, TO, UK, KO, KO, VR,
- st.žiaci – HORNETS KE, ŠKP, NO,TO, UK, KO, VR, KŠK BA,
- ml. žiaci – HORNETS KE, ŠKP, NO, TO, UK, KO, VR, PIE, KŠK BA,
- 11.roč. žiaci – NO, ŠKP, TO, UK, KO, VR, PIE, KŠK BA.
Ďalej po rozsiahlej diskusii boli väčšinou prítomných odsúhlasené nasledovné vekové kategórie:
- muži – ročník narodenia 1994 a starší,
- juniori – ročník narodenia 1990 (po dosiahnutí 19 roku veku) a mladší,
- kadeti – ročník narodenia 1992 (po dosiahnutí 17 roku veku) a mladší,
- st. žiaci – ročník narodenia 1994 (po dosiahnutí 15 roku veku) a mladší,
- ml. žiaci – ročník narodenia 1996 (po dosiahnutí 13 roku veku) a mladší,
- 11.roční žiaci – ročník narodenia 1998 a nie mladší ako vek 9 rokov.
Vekové kategórie platia aj pre ženské súťaže.
Dohodnuté vekové kategórie a ich posun vždy o jeden ročník narodenia vyššie platia aj na ďalšie
obdobie ak nebude dohodnuté inak.
Ďalej sa prediskutoval systém súťaží a dohodlo sa nasledovné:
- SP – na základe počtu prihlásených družstiev, sa uskutoční jeden turnaj v termíne 10. – 12. októbra
2008 za účasti všetkých družstiev s miestom konania v Košiciach. Garantom je ČH HORNETS
Košice v spolupráci s ostatnými Košickými klubmi,
- Extraliga – dlhodobá časť (DČ) 2 x doma, vonku, finálové turnaje nadstavbová časť (NČ) za účasti
družstiev, ktoré sa umiestnili na 1. – 4.mieste v poradí ako v roku 2008 t.j. od 4 po 1. DČ sa hrá
trojstretnutím v jednom kole čo bude zrejmé z vylosovania. Hracími dňami sú piatok – nedeľa.
Posledné dva družstvá po DČ odohrajú dva barážové turnaje s družstvami I. ligy, ktoré sa umiestnili
na 1.a 2. mieste po ukončení súťaže. Turnaje by sa odohrali u družstva, ktoré sa v extralige
umiestnilo na 5. mieste a u družstva, ktoré sa v I. lige umiestnilo na 1. mieste v poradí ako je
uvedené,
- juniori – vychádzajúc z počtu prihlásených družstiev sa dohodlo, že na základe umiestnenia na
zimných majstrovstvách (ZM), ktorých sa zúčastnia všetky družstvá a odohrajú stretnutia každý
s každým, sa družstvá rozdelia do dvoch skupín a to od 1. do 4. I. NL a od 5. do 8. miesta II. NL.
Následne družstvá v rámci DČ odohrajú 4. turnaje. Družstvá I. NL odohrajú ešte 2 nadstavbové
turnaje u družstiev, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste v DČ. V prípade, že sa ešte prihlásia do
súťaže ďalšie družstvá, skupiny sa budú tvoriť podľa účastníkov na 5 alebo 6 družstiev- I. NL ako aj
II. NL,

- 3 - I. liga mužov – v prípade, že sa už neprihlási viac družstiev, súťaž sa odohrá dvojkolove domavonku. Boli určené dvojičky UK „B“-KO, PIE-ZA, ATU-VR. Ak sa prihlási ešte nejaký klub systém, sa
upraví na OS
s finálovým ukončením, a súčasne sa do súťaže zaradí aj družstvo Wiedne, ktoré všetky stretnutia
odohrá na Slovensku,
- kadeti – na základe počtu prihlásených družstiev sa dohodla celoslovenská súťaž – NL. V prípade,
že sa ešte prihlásia družstvá súťaž bude ako u juniorov a taktiež na základe umiestnenia na ZM.
Turnaje ZM sa navrhuje organizovať v Novákoch alebo v meste, ktoré ponúkne výhodnejšie
podmienky, nakoľko na organizovaní turnajov by sa mal podieľať aj SZVP,
- SŽ, MŽ – systém sa upresní až po uzatvorení celkového počtov družstiev.
Z uvedeného dôvodu ŠTK SZVP žiada kluby Prešova, Žiliny, N. Zámkov a ešte aj Piešťan, aby
obratom nahlásili predsedovi ŠTK SZVP družstvá do jednotlivých súťaží.
- 11.roční žiaci – súťaž ako v roku 2008. Z počtu v súčasnosti prihlásených družstiev budú vytvorené
dve OS. Finále sa navrhuje odohrať vo Vrútkach ako tomu bolo v roku 2008 s možnosťou
zabezpečenia dotácie zo SZVP.
Účastníci porady sa súčasne dohodli, že na súpiske extraligy v „poznámke“ kluby vyznačia troch
hráčov, ktorí môžu nastúpiť aj v I. lige za materský klub /UK,ATU/.
K bodu 3/
Bolo vylosované aj 1. kolo extraligy v ktorom sa stretnú:
ATU – NO, ŠKP – TO, HORNETS – UK,
ŠKP – NO, ATU – UK, HORNETS – TO,
ŠKP – UK, ATU – TO, HORNETS – NO.
Termíny a kalendár spracuje ŠTK v čo najkratšom možnom termíne.
Prítomní nepodporili návrhy klubov Žiliny a Komárna na systém mládežníckych súťaží. Súčasne
nepodporili ani návrh RK na navýšenie ošatného pre rozhodcov a delegátov. Rozhodné slovo
k návrhu RK však prijme VV, nakoľko náklady v určenom rozsahu refunduje klubom SZVP.
K bodu 4/
p. Karabáš ako zástupca marketingovej spoločnosti informoval o aktivitách, ktoré majú zaťial
zabezpečiť finančné prostriedky klubom extraligy formou reklamných pútačov na súťaž. Návrhy
zmluvy bol zaslaný klubom. Očakáva ich zaslanie v čo najkratšom čase aby sa mohli zrealizovať do
zahájenia súťaže.
Ďalej, s prihliadnutím na očakávané zmeny v Slovenskom športe (vytvorenie jednotného zväzu
vodných športov) navrhol vytvoriť združenie klubov, ktoré by malo svoj podiel v marketingovej
spoločnosti. O zmenách budú kluby včas informované.
Zástupcovia klubov požiadali sekretára SZVP aby písomne oslovil klub v N. Zámkoch a žiadal
o stanovisko k ich činnosti, nakoľko klub je evidovaný v SZVP a o ich činnosti nemáme žiadne
informácie.
Ďalej žiadame, aby VV SZVP uložil členom – klubom ženskej zložky, aby súťaže na rok 2009 boli
rozpísané tak aby ich ukončili v mesiaci jún. Ide o zachovanie jednotnosti v zväze.
Kluby, ktoré sa porady nezúčastnili môžu predložiť svoje postrehy k prejednaným problémom –
vekové kategórie, súťaže, ktoré môžu byť ale nemusia byť zohľadnené ak by boli diametrálne odlišné
od dohodnutých vecí.
Záverom predseda ŠTK informoval prítomných o požiadavkách MK, ktoré prejedná VV a ich plnenie
bude vyžadovať od klubov. Nakoľko išlo o informáciu je potrebné počkať na uznesenie VV. Aby kluby
mali prehľad o aké požiadavky MK sa jedná, ŠTK ich uverejňuje v plnom znení:

- 4 1. Vybavovanie licencií, potvrdzovanie súpisiek a doplňovanie súpisiek bude matrika
vykonávať po dodržaní nasledovného postupu:
a)Licencie hráčov a členov : Žiadosť na predpísanom tlačive SZVP
Fotografia požadovaných rozmerov
Potvrdenka o zaplatení poplatku
Licencie sa budú vydávať do jedného týždňa od splnenia uvedeného postupu. Platby
len cez účet. Hotovostné platby sa prostredníctvom matriky nedajú realizovať.
b)Potvrdzovanie súpisiek a doplňovanie súpisiek:
Na vybavenie potvrdenia súpisky a doplnenia súpisky si matrika vyhradzuje štyri dni
od jej doručenia a potvrdenia o platbe. Platby len cez účet. Hotovostné platby sa
prostredníctvom matriky nedajú realizovať.
2. Vybavovanie prestupov a hosťovaní:
V súlade s Prestupovým poriadkom SZVP bude matrika vykonávať po dodržaní
nasledovného postupu: Žiadosť na predpísanom tlačive SZV vyplnená podľa pred
tlače.
Potvrdenka o zaplatení poplatku
Podací lístok o zaslaní prestupu na vyjadrenie príslušnému
klubu
Potvrdenka o úhrade výchovného za prestup (v súlade s PP)
Termín na vybavenie je uvedený v Prestupovom poriadku. Pri nedodržaní uvedeného
postupu matrika nebude prestup alebo hosťovanie vybavovať.
Pri prestupe do zahraničia musí byť vyplnené príslušné tlačivo LEN a podpísané
Hráčom. Zároveň musí byť doložený prestupový lístok SZVP a doklad o zaplatení
Poplatku v zmysle platných smerníc a doručená LH na S SZVP.
3. Dôležité upozornenie na povinnú výmenu licencie hráča.
V súlade s Licenčným poriadkom sú povinní držitelia Licencie hráča, ktorí dovŕšia
v roku 2009 , 20 rokov fyzického veku, požiadať o výmenu doterajších licencií.
Žiadosti sa predkladajú písomne na predpísanom tlačive SZVP (Žiadosť o vydanie
licencie), aktuálnu fotografiu spolu s doterajšou licenciou a uhradením 100.- Sk
v zmysle smerníc. Doklad o úhrade musí byť priložený.
V uvedenej súvislosti upozorňujeme kluby a oddiely vodného póla aby zabezpečili
u svojich hráčov vykonanie výmeny licencií. Výmena licencií musí byť vykonaná
pred predložením súpisiek. Pokiaľ nebude dodržaná výmena licencie u hráčov, títo
budú zo súpisky vyčiarknutí. Výmena licencii bude zahájená v septembri 2008.
4. Upozornenie na ŠPORTINFORM č. 6 z 18. 7. 2008“, ktorý vo svojom
obsahu okrem iného uvádza:
- Zákon o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.
septembra 2008.( Zákon č. 300).
- zákon o telesnej kultúre
- návrh zákona o športových podujatiach
- výzva splnomocnenca vlády na predkladanie žiadostí o dotácie na šport
- žiadosti o dotácie na športové triedy + tlačivá
8. ŠTK do rozpisov súťaží by mala uviesť povinnosť klubov predložiť licencie hráčov
a trénerov spolu so súpiskami na potvrdenie matrikou.
Záverom p. Illes poďakoval účastníkom za aktívny a konštruktívny prístup k prejednaným problémom,
a poprial veľa zdravia v novom súťažnom ročníku.

Zapísal: Ing. Illes Viliam – predseda ŠTK SZVP

