V Košiciach, 05.03.2012
Zápis č. 1/2012 zo stretnutia VPKSR v Žiline, 01.03.2012.

V Žiline, vo štvrtok 01.03.2012 o 11.30 hod., sa konalo stretnutie zástupcov Extraligových klubov VPKSR. Všetkých zástupcov klubov aj hostí privítal 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
pán P. Mihalkovič a pán J. Mišík
pán T. Dolný
pán R. Turčan
pán E. Prelovský a pán R. Zibolen
pán V. Illes
pán K. Glič

Hostia:

Za Nové Zámky
za Sláviu UK Bratislava

R. Horváth
D. Dudáš

Ospravedlnený

za RK predseda

pán J. Bohát

Navrhovaný program stretnutia :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Návrh termínov budúcich stretnutí VPKSR
Reklamy, marketingové zmluvy, sponzori – p. Karabáš
Systém súťaže na budúci rok
Časomiera a lekárske prehliadky
Systém dohrávok - ŠTK
Hosťovanie hráčov po termíne - I. liga, atď.
Zmeny termínov ktoré navrhujú kluby - Blava, Komárno, a akceptácia rozhodnutí ŠTK.
Zmeny v extralige kvôli kvalifikácii U 19 - play off stretnutia o konečné umiestnenie. Kolidujú súťaže
U 23 11. - (13.05.2012) a kadetov 18.- 20.05.2012) pre prípadné voľné termíny.
9) Predloženie záverečného účtu za rok 2011 tak ako žiadal p. Turčan.
10) Informácia o novom systéme financovania športu a čo to pre vodné pólo znamená – p. Mihalkovič
11) Oprava rozpisu mladších a starších žiakov (výmena organizovania piateho a šiesteho turnaja
Národnej ligy. Šiesty turnaj by mal organizovať víťaz skupiny, v ktorej hrá Zimný majster SR, aby bol
zachovaný princíp, že Zimný majster SR má možnosť, ak vyhrá svoju skupinu, organizovať posledný
turnaj Národnej ligy.
12) Majstrovstvá SK 11 ročných

Program bol jednohlasne prijatý.
1) Zástupcovia klubov sa dohodli, že budúce stretnutia VPKSR sa budú konať vždy počas týždňa.
Ďalšie je naplánované na koniec júna – hlavná téma bude systém súťaží. Následne začiatkom
septembra – všetky komisie podajú správy o vykonanej činnosti. Ďalšie stretnutie je predbežne
naplánované na polovicu februára 2013. Samozrejme vždy je tu možnosť zvolať mimoriadne
stretnutie VPKSR v prípade potreby alebo na žiadosť členov VPKSR.
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2) Pán Karabáš načrtol problémy sponzorov s ďalším financovaním vodnopólových súťaží.
Prisľúbil, že bude naďalej hľadať nových sponzorov. Zdôraznil ako a kde používať reklamné
banery, dokladovať ich povinne fotodokumentáciou. Ďalej vyzval kluby k hľadaniu vhodného
obchodného zástupcu klubu, ktorý by sa zameral na obchodnú činnosť v určitom regióne.
3) Systém súťaže predbežne vyhovuje každému, samozrejme ho nebudeme meniť počas súťaže.
Potvrdili sa kategórie U 11, U 13, U 15, U 17. Nové návrhy alebo zmeny môžeme prerokovať
po súťažiach a ich vyhodnotení. Predsedu ŠTK, p. Illesa, sme požiadali o zistenie, koľkí hráči
nad 19 rokov odohrali zápasy U 23 ( na základe zápisov o stretnutí vo vodnom póle ).
4) Kluby sa dohodli, že od nasledujúcej sezóny sa musí časomiera používať, ako to vyžadujú
pravidlá vodného póla. Š. Dabrovský dostal za úlohu zistiť, ako sa v praxi dodržiava povinnosť
hráčov mať platnú lekársku prehliadku. Týka sa to všetkých vekových skupín.
5) Systém dohrávok – ŠTK popíše presne postup v najbližšom Zápise ŠTK. Každý neodohratý
zápas extraligy by sa mal odohrať čo najskôr, do ďalšieho extraligového kola a do konania
najbližšieho turnaja mládežníckych kategórií.
6) Upresnenie pre 1. Ligu : hosťovanie iba v súlade s Prestupovým Poriadkom.
7) Zmeny termínov – prosím vhodne a včas plánovať termíny, aby v čo najmenšej miere
dochádzalo k žiadostiam o preloženie termínu! Akceptovať rozhodnutia ŠTK.
8) Zmeny kvôli U 19 všetko bude v nasledujúcom Zápise ŠTK.
9) Konateľ VPKSR predložil kompletnú dokumentáciu a všetky faktúry, vyhodnotenie uzávierky
roka a daňové priznania. Prítomní vyjadrili spokojnosť s vedením účtovníctva.
10) Pán Mihalkovič oboznámil prítomných o systéme budúceho financovania a podpory vodného
póla štátom. Je tam veľa kritérií, ktoré by sme vedeli využiť aj v náš prospech. Štát rozdeľuje
financie na základe týchto kritérií : popularita, počet členov vo zväze, počet divákov pri
zápasoch extraligy...Tak isto vyzdvihol potrebu hľadania nových sponzorov aj jednotlivými
klubmi. Intenzívnejším hľadaním talentov na školách prispieť k vyššej popularite nášho športu.
Hľadať vhodné marketingové formy, ako prilákať divákov do hľadiska.
11) Na základe hlasovania ( 6x za, 0x proti, 2x zdržali sa ),ŠTK presne rozpíše v ďalšom „Zápise
ŠTK“ návrh Slávie UK.
12) Majstrovstvá Slovenska 11 ročných, prihlásení sú Komárno, Vrútky, Piešťany. Záujemcovia
majú predložiť návrh rozpočtu na prenájom bazéna do konca marca. Všetko ostatné bude
v zápise ŠTK.
Stretnutie sa skončilo o 17.25 hod., a na záver sa konateľ poďakoval prítomným za účasť a rozlúčil sa
s nimi.
Zapísal dňa 01.03.2012 Dabrovský Štefan.
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