From: Stefan Dabrovsky [mailto:dabrovsky.stefan@hornets.sk]
Sent: Monday, October 11, 2010 3:48 PM
To: 'karabas.jozef@hornets.sk'
Subject: Zápis zo stretnutia zástupcov VPKSR v Novákoch dňa 08.10.2010 o 14.00 hod

Dobrý deň, rozposielam k nahliadnutiu zápis zo stretnutia v Novákoch.
Prítomní : J. Karabáš (ČH Hornets), E. Prelovský (Žilina), J. Mišík (UK Blava), T. Dolný
(Topoľčany), B. Ďurčov (Akademik KE), K. Glič (Komárno), R. Turčan (Nováky), J.Baranovič
(Piešťany), J. Bohát (Topoľčany) – hosť, Š. Dabrovský – (Košice).
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Privítanie prítomných Š. Dabrovským
Prítomní zástupcovia klubov vyjadrili súhlas s členstvom aj ostatných Slovenských
vodnopólových klubov na základe prihlášky. Marketingové práva majú výhradne extraligové
kluby. Hlasovacie právo vzniká na základe účasti klubov v danej súťaži. Všeobecné veci budú
odhlasované všetkými členmi VPKSR s.r.o. Na základe toho bola jednohlasne prijatá
a schválená Smernica č. 1 –o hlasovaní.
Na základe ústnej žiadosti bol jednohlasne prijatý za člena VPKSR s.r.o. vodnopólový klub
Piešťany.
Voľby do komisií : ŠTK – navrhnutý a zvolený bol pán V. Illés – 7členov bolo za / 1 sa
zdržal hlasovania. Úlohou ŠTK je pripraviť rozpis súťaží, aktualizovať Súťažný poriadok,
vyhodnocovať odohrané kolá = štatistika, právo rozhodnúť preloženie zápasu.
Disciplinárnym poriadkom a trestami sa bude po novom zaoberať disciplinárna komisia.
Disciplinárna komisia – a) členovia jednohlasne súhlasili a zvolili 3-člennú komisiu – 8
členov za.
b) predseda – E. Prelovský – 7x za / 1 sa zdržal hlasovania.
Bude mať dvoch spolupracovníkov, T. Dolný a J. Cifra – zvolení 7x za/ 1 sa zdržal
Náplň komisie : Rozhodovať o odvolaniach VPKSR a VV SZVP
Vyhodnocovať hodnotiaci list delegáta –toho roku skúšobne, od 01.01.2011 naostro aj s
pokutami
Zabezpečiť zverejnenie na stránke SZVP, umiestniť na WEB- stránku Disciplinárny Poriadok
aj Súťažný Poriadok
Rozhodcovská komisia – navrhnutí : J. Bohát 7 členov za
Dr. K. Bačo 0 členov za
L. Bottlík 1 člen za
Zvolený bol teda J. Bohát a berieme na vedomie jeho spolupracovníkov J. Žuchu a J. Hrnčiara.

Naše návrhy do : Matričná komisia : J. Foriš ako predseda- hlavný. Nápomocní by mu mohli byť na
oblasti pre východ R. Švaňa, pre oblasť stred J. Hrnčiar
Arbitrážna komisia : sme toho názoru aby to bol zároveň Výkonný Výbor, keďže všetky odvolania
rieši VV SZVP.
Ténersko-metodická komisia : nech rozhodne VV SZVP, aby nedošlo ku stretu záujmov zo strany
klubov
Etická komisia : nevedeli sme nájsť kandidáta.
Ďalej prítomní zástupcovia VPKSR s.r.o. žiadajú urýchlené a okamžité vybavenie akreditácie pre
rozhodcov. Kluby doporučujú rozhodcov na pískanie aj bez momentálnej licencie, teda s našim
súhlasom a s výnimkou. Zoznam rozhodcov predložíme dodatočne a včas.
Venovali sme sa aj problematike pískania a správania sa hráčov počas a po stretnutiach. Došli sme
k názoru, že delegát by mohol a mal poznačiť tiež v prípade potreby do záznamu kritiku a urážky na
stranu rozhodcov.
Rozišli sme sa o 18.25 hod.
Dabrovský Štefan
mobil :+421 917 397 420
fax : +421 55 677 0788
e-mail : dabrovsky.stefan@hornets.sk

