ZÁPIS Č. 2 Z PRÍPRAVNÉHO STRETNUTIA VODNOPÓLOVÝCH KLUBOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dátum konania: 9. júl 2010.
Miesto konania: Gastrocentrum Nováky. 'novosad9@gmail.com'
Prítomní:
• Štefan Dabrovský - poverený dočasným riadením Združenia vodnopólových klubov
Slovenskej republiky (ZVKSR)
• Jozef Karabáš, Jaroslav Tomaščik: ČH Hornets Košice
• Štefan Šmihuľa: KPŠ Akademik Košice-Staré Mesto
• Tomáš Dolný: Tozan Sport Club Topolčany
• Jozef Mišík, Pavol Mihalkovič: Slávia UK Bratislava
• Rudolf Turčan: NCHZ Nováky
• Tibor Meszároš, Konštantín Glič: KVP Komárno
• Rastislav Zibolen: Nehreus Žilina
• Dušan Kucharík: MD PVK Vrútky (prítomný ako hosť)
Neprítomní:
• zástupcovia ŠKP Košice

SUMÁR ZASADNUTIA
Stretnutie otvoril Štefan Dabrovský, ktorý privítal prítomných zástupcov klubov a vyjadril
presvedčenie, že sa stretnutie povedie v príjemnej a podnetnej atmosfére. Na úvod informoval
Štefan Dabrovský o súhlase klubu ŠKP Košice začleniť sa do ZVKSR, ako aj o ospravedlnení
neúčasti zástupcov klubu ŠKP Košice na tomto stretnutí.
V ďalšom príspevku informoval Jozef Karabáš o tom, že výkonný výbor Slovenského zväzu
vodného póla (VV SZVP) na svojom zasadaní v Komárne na začiatku júla 2010 schválil
vznik ZVKSR, ako aj to, že po vzniku ZVKSR odovzdá VV SZVP všetky dohodnuté

kompetencie týkajúce sa riadenia slovenských vodnopólových súťaží novovzniknutému
združeniu.
Na základe tejto dohody došlo k následnému prerozdeleniu kompetencií:
• SZVP si ponechá matričnú komisiu a zároveň zriadi arbitrážnu komisiu.
• ZVKSR začne riadiť činnosť športovo-technickej komisie, disciplinárnej komisie
a rozhodcovskej komisie. K uvedenému prerozdeleniu kompetencií nikto
z prítomných neprotestoval.
• V dalšom bode rokovania sa kluby dohodli na tom, že odporučia VV SZVP schváliť
na nasledujúci súťažný ročník vekové kategórie nasledovne:
Muži – rok narodenia 1995 a starší
Juniori - rok narodenia 1992 a mladší
Kadeti - rok narodenia 1994 a mladší
Starší žiaci - rok narodenia 1996 a mladší
Mladší žiaci - rok narodenia 1998 a mladší
Kategória do 11 rokov - rok narodenia 2000 a mladší
• Zaroveň kluby jednohlasne vyjadrili svoj nesúhlas s výmenou hráčskych licencií,
považujú to za zbytočnosť. Okrem nevhodného prázdninového termínu by bol
zbytočnosťou aj neefektívny nárast finančných výdavkov klubov, ktoré by boli
spojené s výmenou preukazov. Kluby nadobudli dojem, že táto výmena by mala
akurát napomôcť matrike SZVP k „uprataniu svojho neporiadku“, aký v tomto úseku
zrejme panuje.
• K výmene rozhodcovských a trénerských preukazov však kluby nenamietajú, pretože
si to vyžaduje zmena predpisov v uvedených odbornostiach. Kluby preto odporúčajú
VV SZVP predĺžiť termín povinnosti výmeny rozhodcovských a trénerských
preukazov do 31.12.2010
• Kluby zároveň žiadajú umiestniť všetky zoznamy hráčov na webovú stránku
www.szvp.sk. Takýto krok by slúžil ako verejná konrola činnosti matriky SZVP,
eliminovali by sa chyby v činnosti matriky, došlo by k zefektívneniu celej práce okolo
prestupov a súpisiek.

• V ďaľšom priebehu rokovania sa prítomní jednohlasne dohodli na hracích modeloch
jednotlivých kategórií, ako aj na presných termínoch súťaží.

HRACÍ MODEL SENIORSKEJ EXTRALIGY
Na základe schválenia VV SZVP o rozšírení EMM extraligy zo 6 účastníkov na 8 účastníkov
budú do najvyššej seniorskej súťaže zaradené od sezóny 2010/2011 kluby KVP Komárno
a KPŠ NEREUS Žilina, ktoré sa v uplynulom súťažnom ročníku 1.ligy umiestnili na 1. a 2.
mieste.
EMM extraliga by sa mala začať októbri 2010 a mala by sa skončiť v prvej polovici mesiaca
jún 2011.
Hrací model súťaže bude nasledovný. V základnej časti sa stretnú tímy systémom „každý
s každým“ doma a vonku jednokolovo. Každého účastníka teda čaká 14 zápasov. Po odohratí
základnej časti bude nasledovať rozdelenie tímov podľa umiestnenia v tabuľke na skupinu
o titul (mužstvá v tabuľke na 1. až 4. mieste) a skupinu o udržanie sa v extralige (mužstvá
v tabuľke na 5. až 8. mieste).
Tímy umiestnené po základnej časti na 1. až 4. mieste odohrajú play-off. V semifinále sa
stretne tím z 1. miesta s mužstvom zo 4. priečky a tím z 2. miesta s mužstvom z 3. priečky.
Každá séria semifinále play-off sa bude hrať do 7 získaných bodov, pričom body získané
klubmi v základnej časti v ich vzájomných zápasoch sa prenášajú. Za každé víťastvo sa
prideľujú 2 body, za remízu 1 bod. V prípade, že obe družstvá dosiahnu rovnaký počet 7
bodov, o postupe do ďalšieho kola rozhodne predĺženie 2x5 minút, ak by aj potom bol stav
nerozhodný, nasledovať budú pokutové hody. Víťazi semifinálových sérií postúpia do finále,
zdolané tímy odohrajú sériu o 3. miesto. Rovnako ako v semifinále platí, že kluby si prenášajú
body získané v základnej časti v ich vzájomných zápasoch. Všetky série play-off sa vždy
začínajú v domácom prostredí tabuľkovo slabšie postaveného tímu po základnej časti.
Rovnaký model bude platiť aj v skupine o záchranu. Mužstvo, ktoré sa umiestni v konečnom
poradí základnej časti na 8. mieste, odohrá baráž s víťazom prvej ligy na dve víťazné
stretnutia, pričom rozhodujúci tretí duel sa odohrá na neutrálnej pôde. Séria sa začína vždy
u prvoligového tímu. V prípade, že o účasť v baráži neprejaví záujem víťaz 1. ligy, získava
toto právo vždy nižšie umiestnený tím prvoligovej súťaže.

HRACÍ MODEL SLOVENSKÉHO POHÁRA
Členovia ZVKSR sa ďalej dohodli, že Slovenský pohár sa odohrá v prvý októbrový víkend
2010 rovnakým modelom ako v minulom roku. Účasť tímov v Slovenskom pohári je
dobrovoľná, v prípade záujmu viac ako 8 mužstiev sa odohrá kvalifikácia. Model kvalifikácie
sa určí po ukončení termínu podania prihlášok. Dejiskom konania turnaja Slovenského pohára
budú Nováky a Žilina. Finalisti Slovenského pohára získajú právo na účasť
v Československom pohári, ktorý bude v roku 2010 organizovať SZVP. Klub ČH Hornets
Košice sa vopred dobrovoľne zriekol práva zúčastniť sa na Československom pohári.

HRACÍ MODEL MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ
Členovia ZVKSR sa dohodli na rozšírení mládežníckych zimných majstrovstiev Slovenska aj
o kategóriu mladších žiakov. Zimné majstrovstvá sa odohrajú rovnako ako vlani a budú slúžiť
ako kvalifikácia do celoslovenských mládežníckych súťaží. V prípade nepárneho počtu
prihlásených družstiev sa vždy vytvorí väčsia skupina o titul a menšia skupina v nižšej súťaži,
pričom mužstvo na nepárnom „prelomovom“ 5. mieste po zimných majstrovstvách sa ako
jediné môže rozhodnúť, do ktorej skupiny má byť zaradené. Platí ešte jedno pravidlo, že počet
účastníkov v skupinách o titul nesmie prekročiť 6 tímov.
V súťaží družstiev s hráčmi do 11 rokov sa bude naďalej organizovať jeden turnaj o majstra
Slovenska. Oblastné súťaže môžu byť nahradené modelom, ktorý má vypracovať Konštantín
Glič. Účasť v tejto súťaži nebude pre kluby povinná a nebude mať žiaden vplyv na výsledky
majstrovstiev Slovenska v tejto kategórii, ani na pomer hlasov na valnom zhromaždení
klubov. S výhľadom do budúcnosti však nie je vylúčené, že sa tento model zaradí do
oficiálnych majstrovských súťaží.
ĎALŠIE ROZHODNUTIA
• Spoločenskú zmluvu ZVKSR, ktorá bola klubom predložená, môžu kluby
pripomienkovať najneskôr do 20. júla 2010. Po tomto termíne podané pripomienky už
nebudú prerokovávané.

• Kluby zaviazali Jozefa Karabáša a Štefana Dabrovského po prerokovaní pripomienok,
ktoré budú klubmi odsúhlasené, aby ich v čo najkratšom čase zapracovali do
spoločenskej zmluvy a urýchlene učinili kroky k vzniku spoločnosti ZVKSR, s.r.o.
• Kluby sa dohodli, že sa ruší podmienka pre kluby, ktoré majú v seniorskych súťažiach
svoje družstvá, aby museli mať aj mládežnícky kolektív štartujúci v súťažiach SZVP.
Kluby sa domnievajú, že to pomôže pri rožširovaní základne vodného póla,
predovšetkým v oblastiach, kde sa v súčasnosti vodné pólo nehrá. Kluby sa
domnievajú, že aj takéto opatrenie môže v krátkom čase napomôcť k zvýšeniu počtu
účastníkov, najmä v 1.lige seniorov.
• Kluby odsúhlasili zvýšenie povoleného počtu zahraničných hráčov v jednom tíme na
troch legionárov v dueloch domácich súťaží. Proti tomuto návrhu bol len zástupca
Slávie UK Bratislava.
• Jednohlasne boli odsúhlasené hlavné zmeny prestupového poriadku, ktoré majú byť
zapracované a predložené na schválenie VV SZVP. Ide predovšetkým o tieto návrhy
zmien:
1. Hráč vo veku od 18-23 rokov, ktorý bude uvedený na extraligovej súpiske mužov,
musí mať s klubom, na ktorého súpiske sa nachádza, uzatvorenú zmluvu minimálne
do dovŕšenia 23. roku života. Bez takejto zmluvy nemôže štartovať v extralige, môže
však štartovať v 1. lige seniorov. Hráč s takouto zmluvou bude vnímaný na Slovensku
ako zmluvný hráč, to znamená, že nemôže prestúpiť do iného slovenského klubu bez
súhlasu svojho materského klubu, kde pôsobí. Prestup hráča bez súhlasu materského
klubu sa môže uskutočniť len v prípade, ak materský klub nedodrží minimálne
zmluvné dojednanie o odmene pre hráča.
2. Stanovené minimálne odmeny pre zmluvných hráčov sú nasledovné :
Pri dosiahnutí 18. roku života odmena minimálne 100 € počas 10 mesiacov v rade.
Pri dosiahnutí 19. roku života odmena minimálne 200 € počas 10 mesiacov v rade.
Pri dosiahnutí 20. roku života odmena minimálne 250 € počas 10 mesiacov v rade.
Pri dosiahnutí 21. roku života odmena minimálne 300 € počas 10 mesiacov v rade.
Pri dosiahnutí 22. roku života odmena minimálne 350 € počas 10 mesiacov v rade.
Pri dosiahnutí 23. roku života odmena minimálne 400 € počas 10 mesiacov v rade.
V prípade, že klub počas trvania zmluvy nedodrží minimálnu odmenu hráčovi, môže hráč
prestúpiť do iného slovenského klubu bez súhlasu klubu, s ktorým mal uzavretú zmluvu ,ale

pod podmienkou, že nový klub za neho uhradí odstupné (výchovné), ktoré je určené
nasledovne:
18-ročný hráč: 5 000 €
19-ročný hráč: 6 000 €
20-ročný hráč: 7 000 €
21-ročný hráč: 8 000 €
22-ročný hráč: 9 000 €
23-ročný hráč: 10 000 €
Hrači po dovŕšení 23. roku života bez platnej zmluvy prestupujú bez odstupného. Hráči od
15-18 rokov nemajú povinnosť v prípade ich štartu v extralige mať s klubom podpísanú
zmluvu, ale pri ich prestupe do iného slovenského klubu je potrebný vždy súhlas materského
klubu a minimálne odstupné sa stanovuje na 10 000 € za hráča v tomto vekovom rozhraní. Pre
hráčov do 15 rokov je potrebný súhlas materského klubu a minimálne odstupné nie je
stanovené. Výnimočne môžu hráči prestúpiť aj bez súhlasu materského klubu, a to najmä
v prípadoch zmeny trvalého bydliska, zmeny školy a z iných závažných rodiných príčin. V
týchto prípadoch vždy musí rozhodnúť arbitrážna komisia alebo VV SZVP.
• Kluby sa dohodli aj na podmienkach hosťovania hráčov na slovensku a zahraničí.
Hráči z nižších súťaží môžu hosťovať vo svojej kategórii v družstvách vyššej súťaže
a zároveň hrať za svoj klub v inej kategórii. Hrači sa môžu vrátiť z hosťovania do
klubu kedykoľvek v priebehu sezóny, ale už musia súťaž dohrať vo svojom klube.
Zahraniční hráči môžu hosťovať, no musia byť uvedení na súpiske slovenského klubu
ešte pred začiatkom súťaže. Slovenskí hráči môžu hosťovať v zahraničí viackrát
v priebehu sezóny, pričom po návrate na Slovensko môžu štartovať už v rozbehnutých
súťažiach. Podmienkou hosťovania v Európe je povinnosť ITC.
• Na záver stretnutia boli navrhnutí predsedovia budúcich komisií. Návrh ČH Hornets
Košice: ŠTK- Viliam Illes, rozhodcovská - Ján Bohát. Návrh Slávie UK Bratislava:
rozhodcovská- Eduard Prelovský. Návrhy sa môžu ďalej predkladať mailom Štefanovi
Dabrovskému.
• V závere stretnutia sa Štefan Dabrovský poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Ďakujem za Vašu pozornosť. Zároveň Vás žiadam o odsúhlasenie správnosti zápisu.
Navrhnuté zmeny v Prestupovom Poriadku Vám po zapracovaní rozpošlem
k odsúhlaseniu.

