Zápis zo stretnutia VPKSR dňa 11.05.2011
V Košiciach, v stredu 11.05.2011 o 12.00 hod., sa konalo stretnutie zástupcov extraligových klubov VPKSR. Všetkých zástupcov klubov aj hostí privítal na Rybe – Aničke konateľ spoločnosti Š. Dabrovský.
Prítomní :

za ČH Hornets Košice
za Akademik Košice
za Sláviu UK Bratislava
za Topoľčany
za Nováky
za Žilinu
Za ŠKP Košice
za Komárno

pán J. Karabáš
pán Ďurčov sa ospravedlnil
pán P. Mihalkovič
pán T. Dolný
pán R. Turčan
pán E. Prelovský
pán V. Illes
pán T. Mészaroš sa ospravedlnil

Hostia:

za ATU
za RK predseda
za Piešťany
za firmu ARSOLA
za Topoľčany
za ČH Hornets Košice

pán L. Bottlik
pán J. Bohát
pán J. Baranovič
pán P. Čiliak
pán M. Galis
pán M. Pinčák st.

Navrhovaný program stretnutia :
1) Zhodnotenie pridelených financií pre vodné pólo pánom Karabášom, príspevky a názory pánov :
P. Mihalkoviča, V. Illesa, L. Bottlika, M. Pinčáka, R. Turčana
2) Prestupy a hosťovania, hráčske zmluvy
3) Diskusný príspevok predsedu ŠTK pána V. Illesa
4) Počet zápasov v extralige
5) SP čl. 7 bod H...
6) Správa predsedu DK
7) Správa predsedu RK
8) Náhrada výdavkov Komárnu za preloženie súťažného kola
9) Žilina – kedy a ako hrať v otvorených bazénoch
10) Odmeňovanie predsedov komisií
11) Odporučenie zástupcov VPKSR pre SZVP k šetreniu a k vymenovaniu nového generálneho managera
SZVP aj s navrhnutými podmienkami
Program bol jednohlasne odsúhlasený.
K bodu 1)
SZVP dostalo zhruba o 70 000 € menej oproti minulému roku. Rozpočet zväzu je cca. 320 000 €,
plánované výdaje majú byť 380 000 €. Pán P. Mihalkovič poskytol informácie týkajúce sa rozpočtu
a rozdeľovania financií, ale zároveň sľúbil, že vypracuje podrobnejší prehľad k nahliadnutiu pre členov
VPKSR.

Niekoľko názorov a podnetov k úsporám :
a) Nakoľko rozhodcovia stoja ročne zväz cca. 35 000 €, bolo by treba i zvážiť financovanie rozhodcov
klubmi.
b) Pán J. Karabáš navrhol znížiť počet zamestnancov SZVP, aby rozhodcov platili kluby, nastaviť
pomer rozpočtu muži – ženy, prehodnotiť rozpočet akcií.
c) Pán M. Pinčák vyhodnotil investície klubu ČH Hornets v rámci reprezentácie, a upozornil že
v takomto rozsahu to už v budúcnosti nebude možné.
d) Pán V. Illes skonštatoval, že musíme ukončiť kvalifikácie tak ako sú, tam sa nedá nič ušetriť.
e) Pán P. Mihalkovič konkretizoval koľko stoja jednotlivé kvalifikácie.
f) Pán R. Turčan žiadal deťom nič neškrtať, ale ubrať ženám, nech sa pracuje so ženami na
dobrovoľnej báze.
g) Pán L. Bottlik vyslovil nespokojnosť s prácou
reprezentačných výberov.

VV SZVP a s dosiahnutými výsledkami

h) Pán Š. Dabrovský navrhol zbierku (od 2-5 €) od všetkých registrovaných vodných pólistov na
Slovensku, dať priestor a dôveru pískať stretnutia domácim rozhodcom.
K bodu 2)
Čo sa týka prestupov a hosťovania - VV schválil znenie PP a budeme sa ho naďalej držať. Ak by mal
niekto nové návrhy k PP, tak ich prosím zaslať do 15.06.2011 na SZVP.
K bodu 3)
Pán V. Illes vypracoval a oboznámil prítomných s návrhom termínov rôznych vekových kategórií, ako aj
so svojimi predstavami v súťažiach na budúci rok.
K bodu 4)
Počet zápasov je vyhovujúci a tohtoročný model sa osvedčil.
K bodu 5)
Ostáva nezmenené, aj FINA sa drží tohto pravidla.
K bodu 6)
Pán E. Prelovský predniesol a vyhodnotil činnosť DK, došlo k celkovému zlepšeniu v Extralige aj vďaka
práci tejto komisie.
K bodu 7)
Pán J. Bohát oboznámil prítomných s prácou RK. Aj tu prítomní konštatovali veľmi dobrú prácu
a zlepšenie oproti minulej sezóne.
K bodu 8)
Tento bod bude prejednaný za prítomnosti pána T. Mészarosa.
K bodu 9)
Tento bod bude prerokovaný nabudúce.
K bodu 10)

Prítomní boli oboznámení a súhlasili s formou odmeňovania Predsedov Komisií na základe „Dohody
o vykonaní práce“. Konateľ bude odmenený do mája 2011 jednorázovo vo výške 3.300,00 €, ktoré budú
vyplatené v júni 2011 a od mesiaca jún do decembra po 300 €/mesačne, ktoré budú vyplácané
štvrťročne.

K bodu 11)
VPKSR odporúča a navrhuje VV SZVP nasledovné zmeny a úpravy:
•
•
•
•
•
•
•

-

zredukovať počet pracovníkov sekretariátu ( na dvoch )
pri vycestovaniach znížiť počet členov výpravy
aby od septembra prevzali financovanie rozhodcov kluby na seba
znížiť počet reprezentačných akcií, prejsť na samofinancovanie výcvikových táborov
upraviť platy reprezentačných trénerov a asistentov, použiť model dennej mzdy
prehodnotiť ( zredukovať až zrušiť ) platy CTM trénerov
VPKSR odporúča pána J. Karabáša na prevzatie funkcie generálneho managera SZVP s účinnosťou
od 01.07.2011, za nasledujúcich podmienok:

50 €/mesiac za telefón + 150 €/mesiac cestovné

Na záver sa všetkým prítomným poďakoval za účasť, pozornosť a diskusné príspevky Š. Dabrovský,
a vyzval k ďalšej intenzívnej práci v prospech vodného póla . Skoro všetci sa premiestnili na MKP
a pozreli si medzištátne stretnutie Slovensko – Izrael.

V Košiciach, 24.05.2011.

