V Košiciach, 25.11.2012
Zápis č. 5/2012 zo stretnutia VPKSR v Žiline, 08.11.2012.

V Žiline, vo štvrtok 08.11.2012 o 11.30 hod., na Krytej plavárni, 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

Hostia:

pán Š. Dabrovský
pán R. Jenčuš
Páni P. Mihalkovič a J. Mišík
Páni T. Dolný a P. Gáfel
pán R. Turčan

za Žilinu
Za ŠKP Košice
za Komárno

pán E. Prelovský a pán R. Zibolen
pán V. Illes
pán A. Balázs

za Sláviu UK Bratislava
za Prešov
za Piešťany
za Vrútky

D. Dudáš
P. Novosad
J. Baranovič
J. Čulák

NNavrhovaný program stretnutia :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Riešiť situáciu s RK
Zimné majstrovstvá v mládežníckych súťažiach
NL v mládežníckych súťažiach
NL kadetov
Juniori
1. Liga – návrh pána Zibolena

Program bol jednohlasne schválený.
1) VV SZVP dal za úlohu RK vypracovať kritériá hodnotenia rozhodcov. RK to síce pripravila, ale
nakoľko sme v Košiciach na mimoriadnom stretnutí neboli uznášania schopní, VV SZVP dňa
13.10.2012 schválil funkciu Hlavného rozhodcu i finančné sankcie rozhodcov bez vedomia
a súhlasu zástupcov extraligových klubov. Nakoľko zástupcovia klubov nesúhlasili s rozhodnutím
VV SZVP zo dňa 13.10.2012, prebehlo hlasovanie o finančnom postihu rozhodcov.
za : 0 prítomných proti : 6 prítomných zdržali sa : 2 prítomní
RK doteraz pozostávala z predsedu komisie( J. Bohát ) a dvoch spolupracovníkov. Prebehlo hlasovanie,
aby sa spolupracovníci ( J. Hrnčiar a J. Žucha )stali členmi RK.
za : 7 prítomných zdržal sa : 1 prítomný proti : 0x
RK dostala za úlohu vypracovať do 30.11.2012 kritériá hodnotenia, kategorizácie, postihovania
a nasadzovania rozhodcov.

2) Všetci prítomní sa zhodli na tom, aby sa ZM hrali v budúcnosti už začiatkom októbra.
3) Prebehlo hlasovanie o ZM MŽ a SŽ o pôvodnom návrhu z 21.06.2012 v Žiline ( 6 družstiev v NL )
za : 2 prítomní zdržali sa : nikto proti : 5 prítomní , tým pádom sa bude hrať systémom ako
v minulom roku, postupujú prví ôsmi do dvoch skupín.
Dodatok – malá úprava, v základnej časti 2 turnaje podľa ZM, potom sa odohrajú 4 finálové
turnaje 1 – 4, 5 – 8.
za : 6 prítomných zdržali sa : 1 prítomný proti : nikto
4) NL Kadetov, ZM za účasti 8 mužstiev. Prví piati hrajú 1. NL 5 turnajov, jedno mužstvo pauzuje, +
2 finálové turnaje, 5. Mužstvo skončí hrať pred finále.
Štyri mužstvá budú hrať 2. NL ( traja zo ZM + Nové Zámky ), odohrajú iba základnú časť.
za : 7 prítomných
proti : nikto
zdržali sa : nikto
5) Juniori – do 21 rokov, formou majstrovstiev Slovenska v dvoch turnajoch, termíny by boli 12. –
13. 01. 2012, a 06. – 07. 04.2012
za : 5 prítomných zdržali sa : 3 prítomní
proti : nikto
6) Návrh pána Zibolena, aby títo štyria hráči ( Ferančík Vladimír, Kuchárik Dušan, Kompanik Timotej
a Lejtrich Marek ), ktorí sú na hosťovaní v extralige, mohli v súťažnom ročníku 2012/2013
paralelne hrať aj za svoj materský klub 1. ligu.
Za : 5 prítomní zdržali sa : 3 prítomní proti : nikto
Na záver ešte mimo programu prebehlo hlasovanie ohraní hymny a vyvesenia zástavy SK pred
finálovými zápasmi SP a Extraligy.
za : 8 prítomných
proti : nikto
zdržali sa : nikto

VV SZVP ďalej odporučilo VPKSR , hľadať výberovým konaním nového marketingového partnera
na rok 2013, nakoľko bola vyslovená nespokojnosť s doterajším partnerom.
Na záver sa konateľ poďakoval prítomným za účasť a ukončil stretnutie.

Zapísal : Štefan Dabrovský

