Z á p i s č. 01/2013
z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, konaného
dňa 29.januára 2013 v Novákoch.
Prítomní:
Ospravedlnený:
Hostia:

J. Kula, M.Kupka, P. Mihalkovič, Š. Šmihula, S. Vaňo, M.Beniková
J.Baranovič
O. Gajdáč, J.Bohát, J.Karabáš, M.Dabrovský, R.Jenčuš

PROGRAM:

1. Úvod
2. Kontrola uznesení (č. 13, 15, 16, 17/09)
3. Prerokovanie pripravenosti reprezentačných akcií pred prvým kvalifikačným turnajom
mužov a schválenie širšej nominácie
4. Schválenie reprezentačných trénerov na rok 2013
5. Príprava školenia trénerov 1.stupňa
6. FINA Schools Referee 2013
7. R ô z n e :
- Seman Lukáš
- Požiadavka – nákup tlačiarne NCVP
- Technické zabezpečenie súťaží ( lopty...)
- Návrh na ocenenie SOV - Fair play
1)

Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP.

2)

Kontrola uznesení
K bodu rokovania bol prizvaný predseda RK p. J.Bohát.

Uznesenie č. 15/09
- prerokovať možnosť nominácie delegátov aj v ženských súťažiach, resp. menovať hlavného
rozhodcu v spolupráci s VPK SR, úloha naďalej trvá, prerokovať na zasadaní VPK SR dňa
14.2.2013 v Žiline
Z: RK, VPK SR,
T: 20.2.2013
Uznesenie č. 16/09
- spracovať nové kritéria pre výkon funkcie „ Delegát „ a zároveň vyzýva RK VPK SR navrhnúť
nových delegátov, úloha naďalej trvá, prerokovať na zasadaní VPK SR dňa 14.2.2013 v Žiline
Z: RK, VPK SR
T: 20.2.2013
Uznesenie č. 17/09
- aktualizovať tlačivo „Hodnotiaci list delegáta„ tak aby boli špecifikované skutočnosti a to čas a
popis chyby, ktorej sa rozhodca dopustil, za ktoré mu je znižované hodnotenie a to za účelom
analyzovania chýb rozhodcov a ich následného preškolenia, úloha naďalej trvá, prerokovať na
zasadaní VPK SR dňa 14.2.2013 v Žiline
Z: RK VPK SR
T:20.2.2013
3)
Prerokovanie pripravenosti reprezetančných akcií pred prvým kvalifikačným turnajom
mužov a schválenie širšej nominácie (k bodu rokovania boli prizvaní p. Sirotný, Gajdáč).
Prítomní p. Gajdáč informoval VV SZVP o najbližších termínoch reprezentačného družstva SR
muži nasledovne :
21.-24.1.2013 VT – sa neuskutočnil
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18-21.2.
25.2.-3.3.
18.-24.3.
28.-30.3.
2.-7.4.

VT Budapešť
VT Istanbul, Turecko
VT Slovensko, sparing partner Francúszko, resp. Rumunsko
VT Nováky
1. QT, Gruzínsko

UZNESENIE 1/01/2013
VV SZVP berie na vedomie informáciu p. Gajdača o stave pripravenosti reprezentačného družstva SR
mužov a VV SZVP ukladá reprezentačným trénerom oboznámiť ŠTK s kalendárom reprezentačného
družstva SR mužov a požiadať resp. dohodnúť s ŠTK prípadné zmeny domácich súťaží.
VV SZVP ukladá reprezentačným trénerom prerokovať pripravenosť hráčov, zúčastniť sa na príprave
a prvom kvalifikačnom turnaji, predložiť širšiu nomináciu (18 hráčov + náhradníci) s ktorými počíta
na prípravu na prvý kvalifikačný turnaj, aj s uvedením ich účasti na jednotlivých prípravných akciách
s uvedením aj ďalších prípadných podmienok resp. dôvodov účasti resp. neúčasti.
T: 10.2.2013
Z: Sirotný, Gajdáč, Illes, generálny sekretár SZVP
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
UZNESENIE 2/01/2013
VV SZVP ukladá generálnemu sekretárovi SZVP vyžidať od organizátora 1.kvalifikačného turnaja
(Gruzínsko) o zaslanie časového harmonogramu turnaja, rozpis zápasov, letecká destinácia (presný
prílet)
T: 31.1.2013
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
4)
Schválenie reprezentačných trénerov na rok 2013
Dňa 29.1.2013 v Novákoch zasadala výberová komisia – výberové konanie na posty reprezentačných
trénerov na rok 2013.
UZNESENIE 3/01/2013
VV SZVP schvaľuje návrh výberovej komisie na posty reprezentačných trénerov na rok 2013
v jednotlivých kategóriách nasledovne :
U15 muži
U17 muži
U20 muži
Muži
U15 dievčatá
U17 dievčatá
Ženy
Za : 3

Peter Nižný
Ondrej Gajdáč
Dušan Holas
Pavol Sirotný
Ján Baranovič
Milan Henkrich
Ragusa Cinzia N.
Zdržal sa :1

Proti : 0

UZNESENIE 4/01/2013
VV SZVP ukladá generálnemu sekretárovi:
- oznámiť listom výber úspešným uchádzačom s požiadavkou do 15.2.2013 predložiť na sekretariát
SZVP návrh realizačného tímu a tiež oboznámiť sa s doterajším návrhom kalendára prípravy družstva
pre rok 2013 a spracovať prípadné úpravy
(realizačný tím tvorí vybratý tréner, asistent trénera, vedúci družstva;
lekár príp.fyzioterapeut budú na každú akciu odsúhlasovaní jednotlivo)
- oznámiť listom nevybratie neúspešným uchádzačom s poďakovaním za účasť vo výberovom konaní.
T: 5.2.2013
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 4
Zdržal sa :0
Proti : 0
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5)
Príprava školenia trénerov 1. stupňa
Informáciu o stave príprav školenia trénerov 1.stupňa predniesol generálny sekretár SZVP. Ku
dnešnému dňu sa na školenie trénerov prihlásilo 41 uchádzačov. Navrhnutý termín : 9. marec 2013.
UZNESENIE 5/01/2013
VV SZVP berie informáciu na vedomie a
- schvaľuje termín prvej časti školenie trénerov 1.stupňa v termíne 9. marca 2013
- ukladá sekretariátu SZVP predložiť časový rozpis školenia
- stanovuje poplatok vo výške 50€/osoba
T: 15.2.2013
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 4
Zdržal sa :0
Proti : 0
6)

FINA Water Polo Referees School 2013

Informáciu o podaní prihlášky na FINA Referee School predniesol generálny sekretár SZVP. Dňa
24.1.2013 bola na FINA zaslaná prihláška na FINA WATER POLO REFEREES SCHOOL (18.20.2.2013, Istanbul, Turecko ) menovite : p. Jozef Žucha a p. Ľubomír Žurek.
UZNESENIE 6/01/2013
VV SZVP berie na vedomie informáciu o zaslaní prihlášky pre dvoch slovenských rozhodcov p.
Žuchu a p. Žureka na FINA WATER POLO REFEREES SCHOOL 2013 v dňoch 18.-20.2.2013,
Istanbul, Turecko)
Za : 4
Zdržal sa :0
Proti : 0
7)

Rôzne

7/a
Zmena štátnej príslušnosti – Lukáš Seman
VV SZVP opätovne prerokoval žiadosť federácie Čiernej Hory o poskytnutie informácií v
súvislosti so zamýšlanou zmenou štátnej príslušnosti hráča Lukáša Semana.
UZNESENIE 7/01/2013
VV SZVP ukladá generálnemu sekretárovi SZVP písomne pozvať zástupcov Čiernej Hory na
rokovanie vo veci zmeny štátnej príslušnosti Lukáša Semana na Slovensko.
T: 31.3.2013
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 4
Zdržal sa :0
Proti : 0
7b)

Požiadavka – nákup tlačiarne p. Kupkovi (NCVP)

p. Kupka predložil požiadavku na zakúpenie fotokopírky pre účely vodného póla, vrátane papiera
formátu A4.
UZNESENIE 8/01/2013
VV SZVP schvaľuje presun tlačiarne značky MINOLTA DIALTA Di 1610 zo sekretariátu SZVP do
Národného centra vodného póla v Novákoch pre potreby reprezentačných akcií v NCVP.
T: 15.2.2013
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 4
Zdržal sa :0
Proti : 0
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7c)

Technické zabezpečenie reprezentačných akcií v NCVP

UZNESENIE 9/01/2013
VV SZVP ukladá pripraviť priestor – sklad v NCVP Nováky pre materiál (športový materiál, lopty
a čiapky) pre reprezentačné účely.
T: 15.2.2013
Z: M.Kupka a generálny sekretár SZVP
Za : 4
Zdržal sa :0
Proti : 0
UZNESENIE 10/01/2013
VV SZVP schvaľuje nákup technického materiálu – lopty v množstve 15 ks/mužských a 15
ks/ženských pre účely reprezentačných družstiev a uložiť ho v sklade v NCVP Nováky
T: 15.2.2013
Z: M.Kupka a generálny sekretár SZVP
Za : 4
Zdržal sa :0
Proti : 0
7d)
Návrh na ocenenie SOV – FAIR PLAY
Slovenský olympijský výbor vyzval športové zväzy na zasielanie návrhov na udelenie vyznamenaní
alebo výročných ocenení SOV za rok 2012.
UZNESENIE 13/01/2013
VV SZVP ukladá vyzvať vodnopólové kluby SR, aby predložili svoje návrh písomne na sekretariát
SZVP do 20.2.2013
T: 20.2.2013
Za : 4
Zdržal sa :0
Proti : 0
UZNESENIE 14/01/2013
VV SZVP navrhuje na ocenenie SOV „ in memoriam“ Eduarda Prelovského. Druh navrhovaného
ocenenia bude dohodnutý v spolupráci s SOV.
T: 22.2.2013
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 4
Zdržal sa :0
Proti : 0
7e)
List ŠKP Modrí draci Košice
Znenie listu predniesol osobne p. R. Jenčuš – vec : zahraničné hosťovanie mimo LEN a potvrdenie
výkladu Prestupového poriadku SZVP ( hráč Martin Kolárik)
UZNESENIE 15/01/2013
VV SZVP berie písomnú žiadosť klubu ŠKP Modrí Draci Košice, o prehodnotení prístupu SZVP
k hosťovaniu hráča Martina Kolárika na vedomie. V tejto súvislosti VV SZVP poukazuje na platný
Prestupový poriadok SZVP z 24.6.2012. VV SZVP uvádza, že v prípade Kolárik platí znenie Hlavy
IV., Čl. 16, bod 7) Prestupového poriadku, ktoré upravuje postup hráča a dobu nástupu hráča za
materský klub, pri ukončení hostovania.
Za : 4
Zdržal sa :0
Proti : 0
7f)
Pozvánka od Českého zväzu vodného póla na 2. Ročník Medzinárodného turnaja vo
vodnom póle – chlapci ročník 2000 a mladší, 21.-23.6.2013, Chropyne, Česká republika
p. Gajdáč informoval VV SZVP o neúčasti reprezentačného družstva U13 muži.
UZNESENIE 16/01/2013
VV SZVP ukladá generálnemu sekretárovi SZVP zaslať Českého zväzu vodného póla písomné
ospravedlnenie, že sa turnaja nemôžeme zúčastniť z termínových dôvodov.
T: 31.1.2013
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 4
Zdržal sa :0
Proti : 0
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7g)
Zasadanie TMK
p. Gajdač navrhol termíny na zasadanie TMK – 13.2.2013 alebo 18.2.2013 v Novákoch. Po upresnený
bude informácia zaslaná členom TMK.
7h)
Odhlásenie sa SZVP z organizácie Kvalifikačného turnaja ME 2014 Budapešť - Muži
VV SZVP prerokoval rozhodnutie o zrušení záujmu organizácie kvalifikačného turnaja na ME 2014
mužov. Rozhodnutie vzniklo po zmene pravidiel hracieho systému a finančných podmienok
organizovania podujatia. Vzhľadom k tomu, že SZVP nereagovalo svojou akceptáciou nových
podmienok zaslaných dňa 4. decembra 2012 na sekretariát LEN tak ako bolo zo strany LEN
požadované, SZVP nie je si vedomý porušenia pravidiel neskorého odhlásenia sa z možnosti
organizovania kvalifikačného turnaja. Napriek tomu SZVP 11.1:2013 potvrdil svoj nezáujem listom.
Dňa 23. januára 2013 prijatá správa z LEN Office o postúpení danej veci LEN Bureau, ktorá rozhodne
o (ne)porušení podmienok.
UZNESENIE 17/01/2013
VV SZVP ukladá generálnemu sekretárovi SZVP zaslať list, v ktorom bude vysvetlená pozícia SZVP
k danej problematike s poukázaním na skutočnosť, že SZVP neakceptoval zmenené podmienky
organizácie kvalifikačného turnaja a preto nemožno voči nemu vyvodzovať sankcie za neskoré
potvrdenie nezáujmu organizovať kvalifikačný turnaj. Navyše podmienky organizácie súťaže boli
zmenené v rozpore s platnými pravidlami EC–WP 7.2, ktoré sú uvedené v LEN Handbook 2010-2013.
Dokument bude zaslaný na LEN Office, LEN Bureau a príslušným zúšasteným federáciám
kvalifikačného cyklu pre ME 2014.
T: 31.1.2013
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 4
Zdržal sa :0
Proti : 0
Najbližší termín zasadania VV SZVP bude koncom februára/začiatkom marca, presný termin bude
dohodnutý dodatočne.
Zapísal : S.Vaňo

Overil : J. Kula
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