Zápis č.3 z mimoriadneho stretnutia VPKSR v Košiciach.
V Košiciach, na Rybe – Aničke sa konalo v stredu 12.09.2012 o 12.30 hod. mimoriadne stretnutie
VPKSR, iniciované klubom Akademik Košice.
Všetkých zástupcov klubov aj hostí privítal konateľ spoločnosti Š. Dabrovský.
Prítomní : za ČH Hornet Košice
za Akademik Košice
za Sláviu UK Bratislava
za ŠKP Košice

páni J. Karabáš a Š. Šmihula
pán R. Jenčuš
pán P. Mihalkovič
pán V. Illeš

Hostia:
za ATU Košice
za Akademik Košice

pán L. Bottlik
pani Kinská

Navrhovaný program stretnutia :
1. Prejednanie pohľadávky klubu Akademik Košice a umožnenie nahliadnutia ( opätovné ) do
účtovnictva VPKSR.
2. Vylosovanie Extraligy vo vodnom póle na rok 2012 / 2013.
3. Návrh RK a DK o trestoch a finančných postihoch.
Program bol jednohlasne prijatý.
1. Stretnutie začalo bodom 2. – vylosovali sme čísla za účasti všetkých prítomných a priradili ich klubom.
Predseda ŠTK potom dosadil jednotlivé zápasy, a celkový vzhľad vylosovania Extraligy rozposlal všetkým
klubom aj SZVP následne mailom.
2. Slovo si pýtal pán Karabáš, aby vysvetlil, že reklamný partner mešká s úhradou faktúr, preto je potrebné
vyčkať na úhradu nesplatených záväzkov pre niektoré kluby. Všetko bude uhradené ako bolo sľúbené,
ako náhle budú doplatené záväzky reklamného partnera. Zároveň vyzval na vypísanie tendra k získaniu
výhradných reklamných práv na ďalšiu vodnopólovú sezónu a sponzorovania VPKSR.
Konateľ VPKSR predložil pánovi Jenčušovi a prítomným k nahliadnutiu doklady a účtovníctvo VPKSR,
pričom pánovi Jenčušovi boli podľa požiadavky mailom dopredu zaslané zostavy za rok 2011 a rok 2010.
Následne upozornil, že : a) nedostal žiadnu urgenciu nevyplatenia dlžnej sumy, b) dodnes nebola
vrátená, podpísaná ani uhradená faktúra za časopisy Mokrá lopta, c) dodnes mu nebola vrátená
a podpísaná nová zmluva na rok 2012.
3. O treťom bode sme nemohli rokovať, nakoľko sme neboli uznášania schopní.
Následne si slovo vyžiadal pán Bottlik. Žiadal, aby všetky kluby mohli rovnocenne hlasovať
o záležitostiach, týkajúcich sa vodného póla na Slovensku. Ani o tom sme nemohli hlasovaním
rozhodnúť, pričom názory prítomných sa rozchádzali. Hlavne o dianí v Extralige by mali rozhodovať
účastníci a nie ostatné kluby.
Stretnutie sa skončilo o 16.40 hod. Na záver sa konateľ poďakoval prítomným za účasť a rozlúčil sa
s nimi.
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