1

Z á p i s č. 01/2016
z 1. riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla,
konaného dňa 12.februára 2016 vo Vrútkach.
Prítomní: J. Kula, P. Mihalkovič, Š. Šmihula, Š. Studený, J. Baranovič,
Hostia: O. Bartoňová, M. Beniková , J. Bohát, O. Gajdáč, , J. Karabáš,
Ospravedlnení : R. Kaid, A. Czaszko,
Program:
1/
2/
3/

4/
5/

6/
7/

Úvod
Kontrola úloh
Informácie – úsek reprezentácia SR muži
 Vyhodnotenie - 53.ročníka Dunajský pohár mužov 2015
 Vyhodnotenie účasti na Volvo Cup 2015
 Vyhodnotenie účasti ME Belehrad 2016
 Predbežný návrh kalendára reprezentácie SR mužov na rok 2016
 Príprava na kvalifikáciu na OH Rio 2016, návrh nominácie
 Príprava reprezentácie SR U19 muži
Informácie - úsek reprezentácia SR ženy ( predbežný návrh kalendára reprezentácie SR žien
na rok 2016 )
Informácie o finančnej situácii SZVP
 Informácia o príprave na vyúčtovanie dotácie za rok 2015
 Informácia o postupe prác na obstaraní Informačného systému pre SZVP
 Informácia o návrhu na zvýšenie odmeny za vedenie účtovníctva od 1.1.2016 (z 350 na
400 € mesačne)
 Návrh finančnej smernice
Zhodnotenie školenia rozhodcov SZVP a príprava školenia trénerov v r. 2016
Rôzne
 Návrh štatútu Arbitrážnej komisie SZVP
 Návrh na udelenia vyznamenaní a ocenení SOV za rok 2015
 Návrh na zloženie výpravy SR na kalendárnu konferenciu LEN do Londýna

Mediálna spolupráca na kvalifikačnom turnaji na olympijské hry v Trieste

Stanovenie termínu Valného zhromaždenia SZVP

Sprostredkovaná informácia o pripravovanom školení trénerov

Odvolanie klubu KVP Nováky voči výške trestu pre hráča Jaroslava Stehlíka

Plánované zmeny v odmeňovaní rozhodcov počas zápasov playoff

1/ Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal všetkých prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP..
2/ Kontrola úloh
Uzn. č. 01/11/2015 o smernici o finančnej podpore Národného centra vodného póla bude na dnešnom
rokovaní informovať Š.Studený.
Všetky uznesenia zo zápisu 11. VV SZVP boli splnené, resp. sa priebežne plnia.
3/ Informácie – úsek reprezentácia SR muži
3/1 Vyhodnotenie – 53. ročníka Dunajský pohár mužov 2015
Na zasadnutí VV SZVP bola v krátkosti vyzdvihnutá kvalitne zvládnutá organizácia podujatia a dobrá
príprava mužstiev.
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3/2 Vyhodnotenie účasti na Volvo Cup 2015
Na zasadnutí VV SZVP vo Vrútkach p. prezident Juraj Kula zhodnotil účasť našej reprezentácie na
turnaji Volvo Cup 2015 viac ako pozitívne, a to najmä čo sa týka kvalitnej prípravy na ME v Belehrade
vďaka širokému zastúpeniu silných zúčastnených družstiev.
3/3 Vyhodnotenie účasti ME Belehrad 2016
Na rokovaní VV SZVP p. Ondrej Gajdáč predostrel svoj pohľad na priebeh ME v Belehrade, pôsobenie
našej reprezentácie, ako aj na celkový dosiahnutý výsledok, ktorý nakoniec znamenal aj postup na
olympijskú kvalifikáciu a zabojovať tak o účasť na OH RIO 2016. p. Gajdáč konštatoval, že družstvo
po dlhšom čase na vrcholnom podujatí nesklamalo, maximálne bojovalo o čo najlepší výsledok, pričom
v určitých fázach zaostalo za svojim potenciálom. Celkove vystúpenie bolo hodnotené pozitívne.
3/4 Predbežný návrh kalendára reprezentácie SR mužov na rok 2016
Na zasadnutí VV SZVP bol prerokovaný aj program zaslaný asistentom trénera Róbertom Kaidom
týkajúci sa prípravy na olympijskú kvalifikáciu v domácich podmienkach aj v zahraničí.
Program prípravy reprezentačného družstva SR mužov na OQ v Trieste 2016 v domácich
pdmienkach a v zahraničí:
I. časť:
VT Nováky, Slovensko, 14.-19.marca 2016.
II. časť:
VT Amsterdam, Holandsko, 21.-24. marca 2016, medzištátny zápas s Holandskom,
III. Časť:
VT Košice, Slovensko, 25.-28. marca 2016.
IV. časť:
VT Rijeka, Chorvátsko, 29. marec -2. apríl 2016.
V. časť
Po VT v Rijeke sa reprezentačné družstvo SR mužov presunie na miesto konania Svetovej olympijskej
kvalifikácie v Trieste, Taliansko, od 3.-10. apríla 2016.
UZNESENIE č. 01/01/2016
VV SZVP schvaľuje program reprezentácie SR mužov na prvé štyri mesiace roka 2016, v zmysle
predloženého návrhu vrátane kvalifikácie na OH RIO 2016.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
3/5 Príprava na kvalifikáciu na OH Rio 2016, návrh nominácie
Na 1. zasadnutí VV SZVP bola prerokovaná aj spolupráca s fyzioterapeutom p. Zoltánom Sýkorom
počas obdobia prípravných zápasov a taktiež aj v mieste kvalifikácie. Sekretariát SZVP má za úlohu
zistiť záujem zo strany p. Sýkoru. V prípade negatívneho stanoviska zo strany p. Sýkoru budú zvážené
aj iné dostupné varianty. Predložený bol aj návrh na oslovenie p. Jánošku alebo p. Krajčoviča ako
sprevádzajúcich fyzioterapeutov.
UZNESENIE č. 02/01/2016
VV SZVP ukladá sekretariátu SZVP osloviť p. Zoltána Sýkoru oficiálnou cestou s ponukou spolupráce
počas VT v Košiciach, Rijeke a taktiež aj počas celého obdobia konania kvalifikácie na OH, v Trieste.
T: 25.02.2016 Z: sekretariát SZVP
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
UZNESENIE č. 03/01/2016
VV SZVP schvaľuje návrh nominácie na svetovú olympijskú kvalifikáciu v Trieste v počte 18 osôb a v
danom zložení : vedúci výpravy zároveň vedúci družstva, tréner, asistent trénera, 13 hráčov, lekár,
fyzioterapeut.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
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Na 1. zasadnutí VV SZVP boli prerokované aj účasť a podmienky vycestovania p. Ondreja Gajdáča,
predsedu TMK, na svetový olympijský kvalifikačný turnaj v Trieste. Podmienky finančnej náhrady pre
p. Gajdáča boli odsúhlasené nasledovne: p. Gajdáč vycestuje do Trieste v termíne 3.4.-5.4.2016, zo
strany SZVP mu bude preplatené cestovné, ubytovanie do výšky 50€/deň a strava vo výške 20€/deň.
Prerokovávané boli aj otázky akreditácie, pričom akreditácia bude menovite vyžiadaná pre p.
Mihalkoviča, Studeného, Šmihulu, Gajdáča, Boháta a Lenharda.
Vyžiadané a zabezpečené budú aj akreditácie pre médiá, menovite pre pp.Mráz, Ježík, Kočiš, Pavelka.
Na zasadnutí VV SZVP bolo odsúhlasené aj možnosť dojednania lacnejšej varianty ubytovania, pričom
je úlohou sekretariátu kontaktovať organizátorov a dohodnúť ubytovanie za nižšiu cenu z oficiálneho
listu hotelov, v opačnom prípade riešiť zabezpečenie ubytovania po vlastnej línii. Pri rezervovaní
ubytovania bude potrebné rezervovať 5 jednoosbových izieb.
V súvislosti s prípravnými a kvalifikačným turnajom sekretariát zabezpečí uvoľnene všetkých hráčov z
príslušných klubov.
3/6 Príprava reprezentácie SR U19 muži
 4. -9. apríl 2016 - VT Nováky
 11. -14. apríl 2016 - VT Bratislava (zraz 11.4. podvečer, rozchod 14.4. na obed, hrá so
sparingom UK BA muži)
 18. -21. apríl 2016 - VT Bratislava (zraz 18.4. podvečer, rozchod 21.4. na obed, hrá so
sparingom UK BA muži)
 25. -29. apríl -1. máj 2016 - VT+MT Nováky (zraz 25.4. podvečer, 25-29.4. hrá so sparingom
UKR, 29.4.-1.5. MT Nováky)
 2.5. odchod na letisko, odlet na QT o účasť na ME, Gruzínsko
UZNESENIE č. 04/01/2016
VV SZVP schvaľuje predložený program reprezentácie SR U19 na rok 2016.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
4/ Informácie - úsek reprezentácia SR ženy
4/1 Predbežný návrh kalendára reprezentácie SR žien na rok 2016







19. - 21. február 2016 - VT Nováky
11. - 13. marca 2016 - sústredenie Eger (ešte nepotvrdené - potvrdené bude 16.2.)
8. - 10. apríla 2016 - sparingové VT Nováky s Egrom (ešte nepotvrdené - potvrdené bude
16.2.)
29. apríla- 1. mája- VT Topoľčany
20. - 22. mája - sparingové VT Nováky s reprezentáciou Čiech
15. - 19. júna - NATIONS CUP - Praha

UZNESENIE č. 05/01/2016
VV SZVP schvaľuje predložený program reprezentácie SR ženy na rok 2016.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
4/2 Návrh kalendára reprezentácie SR U19 ženy








VT Bratislava
VT
VT
VT
VT
VT
MT

20-22.6.2016
1-4.7.2016
17-22.7.2016
25-29-7-2016
2-6.8-2016
10-14.8.2016
18-22-8.2016

testovanie hráčok v NŠC
tréning na suchu na horách, behy, cvičenie
objemová príprava
kondičná príprava, herné činnosti jednotlivca
herná príprava, nácvik kombinácií
herná príprava so sparingom, nácvik kombinácií
doma alebo v zahraničí, herná previerka
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MT
26-30.8.2016
VT
3-7.9.2016
ME Holandsko 10-18.9.2016

doma alebo v zahraničí, herná previerka
ladenie herných kombinácií
odchod na ME 9.9.2016

UZNESENIE č. 06/01/2016
VV SZVP schvaľuje predložený program reprezentácie SR U19 ženy na rok 2016.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
5/ Informácia o finančnej situácii SZVP
5/1 Informácia o príprave na vyúčtovanie dotácie za rok 2015
Na zasadnutí VV SZVP p. Mihalkovič predniesol informácie o príprave vyúčtovania dotácie za rok
2015, na ktorej pracoval spoločne s p. ekonómkou Hudákovou. Informoval nás, že vyúčtovanie je po
ním vykonaných úpravách ako napríklad zoradenie účtovných záznamov podľa požadovaných kritérií
pripravené na odovzdanie k 15.02.2016.
UZNESENIE č. 07/01/2016
VV SZVP berie na vedomie informáciu o príprave na vyúčtovanie dotácie za rok 2015 predloženú p.
Mihalkovičom.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
5/2 Informácia o postupe prác na obstaraní Informačného systému pre SZVP
Na zasadnutí VV SZVP p. Mihalkovič predniesol informácie aj o obstaraní Informačného systému pre
SZVP. Informácie o všeobecných obchodných podmienkach aj s ponukou boli predložené p.
Mihalkovičom na zasadnutí VV SZVP. Kupuje sa služba, ktorá bude pozostávať spočiatku zo základnej
časti s obstarávacou cenou 50€ mesačne, ktorá bude obsahovať časť evidencie členstva a úkonov
matriky. Druhá etapa bude obsahovať časť súťaží vrátane vytvárania on-line elektronických zápisov
stretnutí s ich live prezentáciou na webe. Zároveň bude nevyhnutné vybaviť kluby potrebnou technikou
t.j. notebookmi s pripojením do internetu, aby mohol byť zhotovovaný elektronický zápis zápasu priamo
na mieste.
UZNESENIE č. 08/01/2016
VV SZVP ukladá sekretariátu SZVP stiahnuť a archivovať všetky zápasy z oficiálnej stránky ME 2015 v
Belehrade
T:29.02.2016 Z: sekretariát SZVP
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
UZNESENIE č. 09/01/2016
VV SZVP berie na vedomie, že v období júl až august bude potrebné vybaviť kluby potrebnou
technikou na zabezpečenie bezproblémového vytvárania online elektronických zápisov zo stretnutí. VV
SZVP berie na vedomie a súhlasí s obstaraním systému a poveruje sekretariát vystavením objednávky.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
5/3 Informácia o návrhu na zvýšenie odmeny za vedenie účtovníctva od 1.1.2016
Na zasadnutí bola prerokovaná požiadavka účtovníčky p. Hudákovej na zvýšenie odmeny za
spracovanie agendy personalistiky, miezd a vedenia účtovníctva z terajších 250 Euro na 400 Euro
mesačne. Informáciu tlmočil p.Mihalkovič.
V diskusii p.Studený navrhol nezvyšovať platbu ale previesť agendu tak, aby od 1.3.2016 bola
spracovávaná p. Jelačičovou v Novákoch.
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UZNESENIE č. 10/01/2016
VV SZVP prijal rozhodnutie o zmene vedenia agendy personalistiky, miezd a vedenia účtovníctva SZVP
tak, že od 1.3.2016 uvedenú agendu po p. Hudákovej preberá spoločnosť Taxat s.r.o. v.z. Jarmily
Jelačičovej so sídlom Bojnická cesta 425/37, 971 01 Prievidza s odmenou 300€/ mesiac.
Za: 4
Zdržal sa: 1
Proti: 0
5/4 Návrh finančnej smernice
Na zasadnutí VV SZVP bolo prerokovávaná aj finančná podpora SZVP Národnému centru vodného
póla v Novákoch (ďalej len „NCVP“). Š. Studený navrhol výšku finančnej podpory SZVP pre NCVP
22% ročne, zo schválenej dotácie zo ŠR MŠSR. NCVP sa na základe poskytnutej finančnej podpory zo
strany SZVP zaväzuje poskytnúť vyhovujúce podmienky pre reprezentačné družstvá všetkých vekových
kategórií ak aj kluby. V rámci tejto finančnej podpory sú zahrnuté nielen prevádzkové náklady, ale
finančné prostriedky, ktoré budú musieť byť vynaložené na plánované rekonštrukcie v Národnom
centre vodného póla.. V prípade, ak bude schválená podpora, ktorú plánuje poskytnúť MŠSR výhradne
na rozvoj národných centier, tak sa odmena pre národné centrum vodného póla bude prioritne riešiť z
prostriedkov tejto osobitnej podpory. SZVP vyhotoví o finančnej podpore SZVP Národnému centru
vodného póla príslušnú smernicu, zároveň bude vyhotovená a podpísaná zmluva o finančnej podpore
medzi SZVP a Národným centrom vodného póla pre príslušný kalendárny rok.
p. Mihalkovič navrhol, aby podpora Národnému centru vodného póla zo strany SZVP nebola určená
podielom 22% z dotácie podľa vyššie uvedeného, ale aby bola riešená z osobitných prostriedkov resp.
bola riešená zo štandardných prostriedkov v závislosti na veľkosti zvýšenia prostriedkov priznaných z
MŠSR vďaka aktivitám NCVP.
UZNESENIE č. 11/01/2016
VV SZVP rozhodol o finančnej podpore SZVP Národnému centru vodného póla vo výške 22% zo
štátom schválenej dotácie na príslušný kalendárny rok.
Za: 4
Zdržal sa: 0
Proti: 1
UZNESENIE č. 12/01/2016
Člen VV SZVP p. Studený pripraví do konca februára smernicu, o finančnej podpore SZVP Národnému
centru vodného pola v Novákoch, obsahom ktorej bude v ktorej bude aj špecifikácia povinností NCVP
voči reprezentácii, projektu Mokrá lopta a klubom SR. Bezodkladne po vypracovaní finančnej smernice
bude vyhotovená a podpísaná zmluva o finančnej podpore medzi NCVP a SZVP.
T: 29.02.2016 Z:Š. Studený
Za: 4
Zdržal sa: 0
Proti: 1
6/ Zhodnotenie školenia rozhodcov SZVP a príprava školenia trénerov v r. 2016
Na rokovaní VV SZVP p. J. Bohát predniesol informácie o priebehu školenia rozhodcov v Košiciach,
ako aj celkové výsledky a umiestnenie rozhodcov na základe výsledkov testov a hlasovanie klubov.
Na 1.rokovaní VV SZVP bol prerokovávaný aj záujem rozhodcov zúčastniť sa LEN Water Polo
Referees School 2016, ktorá sa uskutoční v Ríme, Taliansko. Nakoľko je v prípade účasti nevyhnutné
uhradiť vstupný poplatok 1000 €, VV SZVP prerokoval aj túto skutočnosť a rozhodol, že 50% zo
vstupného poplatku SZVP preplatí účastníkom v prípade, ak úspešne absolvujú LEN School do konca
augusta 2016.
UZNESENIE č. 13/01/2016
VV SZVP súhlasí s nomináciou rozhodcov: Adam Czasko, Erik Kolár, Róbert Horváth, Peter Radič na
LEN referees school, s tým, že SZVP preplatí vo forme finančnej podpory každému sumu 500€ v
prípade, ak úspešne absolvuje LEN Water Polo Referees School 2016 v termíne do konca do
31.08.2016.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
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UZNESENIE č. 14/01/2016
VV SZVP súhlasí s účasťou Martiny Kuníkovej na FINA Water Polo School for Referees s
preplatením jej 100% nákladov najviac do výšky 500 €, ktoré jej vzniknú v súvislosti s účasťou na
FINA Water Polo School for Referees v Maria Enzersdorf, Rakúsko.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Taktiež bola prerokovaná licencia zahraničného rozhodcu Jiřího Jarolíma, ktorému matrika SZVP
vydá slovenskú licenciu na základe overenia jeho českej licencie.
J. Bohát oboznámil VV SZVP aj s novovytvoreným Etickým kódexom rozhodcov, ktorý predložil VV
SZVP na pripomienkovanie.
7/ Rôzne
7/1 Návrh štatútu Arbitrážnej komisie SZVP
UZNESENIE č. 15/01/2016
Daný bod bol presunutý na prerokovanie na najbližšie rokovanie VV SZVP.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
7/2 Návrh na udelenia vyznamenaní a ocenení SOV za rok 2015
UZNESENIE č. 16/01/2016
VV SZVP rozhodol o návrhu na udelenie vyznamenania a ocenenia SOV za rok 2015 pre p. Arpáda
Tarnócziho ako vyznamenanie za jeho celoživotné dielo, z príležitosti jeho životného jubilea.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
7/3 Návrh na zloženie výpravy SR na konferenciu LEN do Londýna, predmetom ktorej
budú voľby do LEN.
UZNESENIE č. 17/01/2016
VV SZVP rozhodol o zložení výpravu SR na konferenciu LEN v Londýne v zložení Štefan Šmihula a
Juraj Kula.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
7/4 Mediálna spolupráca na kvalifikačnom turnaji na olympijské hry v Trieste
UZNESENIE č. 18/01/2016
VV SZVP rozhodol o finančných podmienkach účasti médií na kvalifikačnom turnaji v Trieste a o
finančnej participácii SZVP na ich vycestovaní s nasledujúcimi podmienkami:
a) p. Mráz a p. Ježík dostanú príspevok na cestu formou preplatenia cestovných nákladov do výšky
500€ spolu
b) p. Kočiš a p. Pavelka budú mať uhradené cestovné, ubytovanie a stravu, pričom sa pre nich bude
hľadať cenovo najvýhodnejší variant aj mimo oficiálnej výpravy.
Pre všetkých účastníkov bude podľa možnosti vybavená aj mediálna akreditácia.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
UZNESENIE č. 19/01/2016
VV SZVP na návrh p. Karabáša prijal rozhodnutie na odkúpenie fotodokumentácie z ME v Belehrade
od p. Čecha a p. Soukupa za odmenu 200€. Zmluvu pripraví p. Karabáš.
Z: J. Karabáš
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
7/5 Stanovenie termínu Valného zhromaždenia SZVP
UZNESENIE č. 20/01/2016
VV SZVP určil dátum uskutočnenia Valného zhromaždenia v termíne 22.05.2016 a miestom konania v
Žiline. V súvislosti s blížiacim sa termínom Valného zhromaždenia VV SZVP súhlasí s uzavretím
mandátnej zmluvy s p. Beluščákom v období od 01.02-22.05.2016 s odmenou 100€/mesiac v období
marec-máj.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
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7/6 Sprostredkovaná informácia o pripravovanom školení trénerov
Na zasadnutí VV SZVP p. Mihalkovič predniesol informáciu o približnom programe školenia trénerov
od p. Dušana Holasa. Program školenia trénerov bude nasledovný:
18.-19. jún 2016 - všeobecná časť školenia trénerov v Bratislave,
25.-26. jún 2016 – praktická časť školenia trénerov
Termín praktickej časti nie je zatiaľ fixný a môže sa zmeniť v závislosti na akciách reprezentačných
družstiev, nakoľko by spomínané školenie malo prebiehať na jednej z nich.
7/7 Odvolanie klubu KVP Nováky voči výške trestu pre hráča Jaroslava Stehlíka
Klub KVP Nováky podal odvolanie voči výške trestu pre hráča Jaroslava Stehlíka so žiadosťou o
zníženie pôvodne uloženého trestu.
UZNESENIE č. 21/01/2016
VV SZVP na základe e-mailovej komunikácie dňa 22.02.2016 zamieta odvolanie klubu KVP Nováky
voči výške trestu hráča Jaroslava Stehlíka.
Za odvolanie: 2
Zdržali sa: 2
Proti odvolaniu: 1
7/8 Plánované zmeny v odmeňovaní rozhodcov počas zápasov playoff
UZNESENIE č. 22/01/2016
VV SZVP na návrh RK SZVP, ktorý bol predložený predsedom RK SZVP pánom J. Bohátom, schvaľuje
zvýšenú odmenu počas zápasov playoff na 45€/ zápas pre vybraných rozhodcov. Spomínaná zvýšená
odmena sa bude týkať rozhodcov: Ľ. Žurek, M. Kuniková, J. Koza, J. Theiner, A. Csasko, E. Kolár, A.
Balazs, P. Radič a delegátov: J. Bohát, V. Kratochvíl, L. Botllík, Š. Dabrovsky.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0

Prezident SZVP určil, že najbližšie rokovanie VV SZVP sa uskutoční v Novákoch v utorok 22.3.2016 o
11:00.

Zapísala : O. Bartoňová
Overil : J. Kula
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