Z á p i s č. 1/2009
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa
konalo dňa 6. 2. 2009 v Bratislave.
Prítomní:

J. Kula, J. Karabáš, G. Kertész , M. Kupka, J. Ligocký, T. Meszáros,

I. Propper, R. Bohuš
Hostia:
L. Bottlik, K. Bačo
Ospravedlnení: P. Borsig, M. Pinčák,
PROGRAM:
1)

Úvod

2)

Kontrola uznesení

3)

Vysvetlenie niektorých neúplných ekonomických informácií za rok 2007 a 2008 od Ing.
Vlastimila Kratochvíla a Petra Horňáka

4)

Finalizácia projektu CTM

5)

Reprezentácia SR

6) Rôzne

1). Úvod
Prezident SZVP JUDr. Juraj Kula privítal prítomných členov a hostí a otvoril prvé
zasadnutie VV SZVP v roku 2009. Vzhľadom na vymedzený čas trvania zasadania VV poţiadal
všetkých zúčastnených o vecný a konštruktívny prístup k prejednávaným bodom programu.

2) Kontrola uznesení
Uznesenie č. 1/10
VV SZVP schvaľuje materiál pod názvom Ekonomika SZVP pre rok 2009 a nasledovné roky, ktorý
predloţil na rokovanie VV SZVP Igor Propper.
Úloha splnená.
Uznesenie č. 2/10
VV SZVP schvaľuje Kritéria výberu do Centra talentovanej mládeţe pre vodné pólo
Úloha splnená.
Uznesenie č. 3/10
VV SZVP ďalej ukladá menovaným trénerom vykonať v spolupráci s ostatnými oddielovými trénermi
tieto testy do 31.1.2009 a ich výsledky zaslať zväzovému kapitánovi a na SZVP. VV určuje odmenu
trénerom CTM podľa platných smerníc SZVP a podľa usmernenia MŠ SR
Úloha splnená čiastočne. Zväzový kapitán L. Bottlik konštatoval, ţe v čase konania VV mu
neboli doručené ešte všetky testy vykonané v zmysle tohoto uznesenia. V CTM v Novákoch sa
testy vykonali, ale výsledky mu neboli známe.
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Uznesenie č. 4/10
VV SZVP poveruje zväzového kapitána, aby v koordinácii s G. Kertészom a generálnym sekretárom
vypracoval funkčný model pre fungovanie CTM v daných kategŕiách do 28.2.2009.
Vzhľadom na termín úlohy a konania zasadania VV úloha trvá.
Uznesenie č. 5/10
VV SZVP berie na vedomie predloţený návrh predsedu RK a ukladá ekonomickej skupine pri SZVP,
aby navrhované zvýšenie ošatného prepočítala a výstup predloţila na najbliţšom zasadnutí VV SZVP.
Úloha trvá.
Uznesenie č. 6/10
VV SZVP súhlasí so štartom druţstva Talianska na HTC 2009 a s prípadným ďalším účastníkom na
vlastné náklady. Určuje sa generálnemu sekretárovi, aby oslovil všetky slovenské vodnopólové kluby
s cieľom predloţenia finančných návrhov na usporiadanie reprezentačných turnajov konaných v r.
2009 na Slovensku.
Úloha splnená. VV rozhodol, ţe definitívne miesta konania jednotlivých turnajov na Slovensku
v roku 2009 určí priamo na dnešnom zasadaní VV SZVP, tj dňa 6.2.2009.
Uznesenie č. 7/10
VV schvaľuje objednanie časopisu LEN Magazine v 4 exemplároch na rok 2009.
T: ihned

Zodp. : Medzinárodný sekretár

Úloha splnená
Uznesenie č. 8/10
VV SZVP ukladá predsedovi ŠTK posielať kópie zápisov z kaţdého vodnopólového zápasu a to tak
EMM extraligy muţov ako aj zo všetkých ostatných zápasov vo všetkých kategóriách Ľubošovi
Adamcovi na emailovú adresu (ladamec@gmail.com) a to za účelom skvalitnenia poskytovania
informácii širokej športovej verejnosti formou ich zverejnenia na www.mokralopta.sk
Úloha splnená
Uznesenie č. 9/10
VV SZVP ukladá J. Karabášovi (legislatíva) a I. Propperovi (ekonomika) vypracovať nové hodnoty
poplatkov v € v predpisoch – smerniciach platných od 1.1.2009 v súťaţnom ročníku 2008/2009
v termíne do 31.1.2009.
Úloha splnená čiastočne, trvá.
Uznesenie č. 10/10
VV SZVP berie na vedomie oznam prítomného člena VV SZVP Jána Ligockého, ţe sa vzdáva ku
dnešnému dňu (17.12.2008) funkcie konateľa SZVP marketing s.r.o.
Na základe rozhodnutia VV SZVP dňom 17.12.2008 je menovaný do funkcie konateľa spoločnosti
SZVP marketing s.r.o. pán Mgr. Jaroslav Suleň nar. 29.2.1976, r.č.: 760229/8902, bytom Buzulucká
22, 040 22 Košice
Úloha trvá.

3) Vysvetlenie niektorých neúplných informácií o ekonomických
transakciách za rok 2007 a 2008 od Ing. Vlastimila Kratochvíla a Petra
Horňáka
V tomto bode programu vystúpil člen VV SZVP J. Karabáš a oboznámil prítomných, ţe bývalý
gen. sekretár Peter Horňák na jeho otázky odpovedal listom, kde doloţenými dokladmi
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preukázal nevysvetlené problematické finančné toky. Konštatoval, ţe v tomto prípade išlo
o nedodrţanie pravidiel pri evidovaní dokladov v účtovníctve SZVP.
Ďalej poţiadal o slovo prítomný Ing. Vlastimil Kratochvíl, bývalý prezident SZVP v zastúpení.
Vo svojom vystúpení odpovedal na otázky, ktoré mu boli poloţené niektorými členmi VV,
zdôvodnil niektoré problematické finančné kroky, niektoré fakty doloţil písomnosťami.
Chýbajúce doklady prisľúbil doloţiť v čo najkratšom termíne.
UZNESENIE 1/01
VV berie na vedomie informácie V. Kratochvíla a P. Horňáka o finančných transakciách
v rokoch 2007 a 2008 a taktieţ prísľub V. Kratochvíla o predloţení chýbajúcich písomných
dokladov na najbliţšom zasadaní VV SZVP

4) Finalizácia projektu CTM
J. Karabáš predstavil prítomným svoju predstavu rozvoja mládeţníckeho vodného póla na
Slovensku. Nastolil otázku spolufinancovania tohto projektu zo strany sponzorov a ďalej
opätovne navrhol finančnú spoluúčasť rodičov v minimálnej výške 10 %.
Uviedol, ţe v koordinácii s ďalšími členmi VV pracuje na projekte, ktorý bude predloţený pod
názvom ,, Projekt rozvoja vodného póla na Slovensku – 1. časť – Zväzové centrum prípravy
mládeţe (ZCPM)“ ako príloha k ţiadosti o poskytnutie dotácie v kapitole 02603 A – podprogram
– Výber a príprava športovo talentovanej mládeţe, ktorú kaţdoročne SZVP predkladá MŠ SR.
Ďalej v tomto bode programu vystúpil zväzový kapitán Ladislav Bottlik, ktorý sa venoval
športovej stránke tejto problematiky. Pripomenul usmernenia MŠ SR pre zriaďovanie stredísk
CTM z hľadiska potrebného personálneho zabezpečenia kvalifikovanými trénermi a uviedol, ţe
bude potrebné v prechodnom časovom úseku odsúhlasiť výnimky z poţadovanej trénerskej
kvalifikácie. Pripomenul nutnosť preverenia výkonnosti hráčov vykonaním testov v zmysle
uznesenia č. 2/10, prijatého VV SZVP na zasadaní VV dňa 17.12.2008. V poslednej časti svojho
vstupu spomenul črtajúcu sa moţnosť externého štúdia trénerskej 1. triedy pri VŠP Prešov.
Na otázku člena VV I. Proppera, týkajúcu sa kritérií delenia financií pre útvary talentovanej
mládeţe odpovedal ďalší člen VV G. Kertész, ţe návrh bodového prerozdelenia bude súčasťou
pripravovaného Modelu fungovania CTM v zmysle uznesenia č 4/10 do 28. 2. 2009
UZNESENIE 2/01
VV prejednal a schválil zriadenie ZCPM pri SZVP.VV určuje J. Karabášovi dopracovať
materiál pod názvom ,, Projekt rozvoja vodného póla na Slovensku – 1. časť – Zväzové centrum
prípravy mládeţe (ZCPM) “ tak, aby mohol byť súčasťou ţiadosti o poskytnutie dotácie, ktorá
musí byť v písomnej forme zaslaná na MŠ SR do 15.2.2009.
VV berie na vedomie moţnosť prihlásenia záujemcov o externé bakalárske štúdium na VŠP
Prešov, aprobácia - tréner vodného póla

5) Reprezentácia SR
Zväzový kapitán L. Bottlik predloţil dva rôzne návrhy konania Dunajského pohára vo vodnom
póle muţov 2009, prvý návrh predstavoval uskutočnenie DP v termíne do 15. 6. 2009. Ďalšia
verzia predstavuje uskutočnenie tohto turnaja v rámci širšieho prípravného reprezentačného
bloku, do ktorého zväzový kapitán zahrnul plánované turnaje, resp. výcvikové tábory v Turecku
(14. - 16. 8. v Slovinsku 21. - 23. 8. a uskutočnenie Dunajského pohára v termíne 29. a 30. 8. 2009
UZNESENIE 3/01
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VV schvaľuje program prípravy seniorského reprezentačného druţstva navrhovaný zväzovým
kapitánom na druhú polovicu augusta 2009.
V ďalšom bode rokovania sa VV zaoberal poţiadavkou trénerov ţenskej reprezentácie J. Cifru a
M. Ţuchu na schválenie nimi navrhovaného rozpočtu pre účasť druţstva na ME skupiny „B“
v dňoch 5.-12.7.2009 v Manchestri (GB)
UZNESENIE 4/01
VV schvaľuje účasť ţenskej reprezentácie na ME skupiny „B“ v Manchestri (GB) v počte 11
hráčok a 2 trénerov so schváleným rozpočtom vo výške 12.200,- €. Ďalej bola odsúhlasená účasť
výpravy junioriek (11 + 2) v kategórii U 20 na ME v Neapole (ITA) v dňoch 13.-20. 9. 2009
Vzhľadom na ligovú termínovú prestávku v marci 2009 zväzový kapitán L. Bottlik predloţil
návrh na VT pre druţstvo seniorov v termíne 9.-14. 3. 2009 vo Vysokých Tatrách (Hotel FIS).
VV sa zaoberal aj poţiadavkou klubu ČH Hornets Košice na spoluúčasť vybratých hráčov ČH
Hornets na tomto VT, ktorú predniesol J. Karabáš. Odôvodnil to potrebou kontinuity prípravy
klubu, vzhľadom na vysoký počet ich hráčov v reprezentačnom druţstve.
UZNESENIE 5/01
VV prijal návrh L. Bottlika na VT v termíne 9.-14. 3. 2009 vo Vysokých Tatrách pre
reprezentačné druţstvo muţov s tým, ţe po dohode s ČH Hornets sa na VT zúčastnia aj ich
vybraní hráči na náklady klubu. Počas trvania VT budú absolvované 2 tréningové jednotky
v plaveckom bazéne.
V ďalšom bode zväzový kapitán predloţil prítomným svoju predstavu o novej štruktúre
ţenských súťaţí do ďalšieho ročníka 2009/2010. Navrhol, aby sa ţenské súťaţe odohrali v troch
kategóriách – ţiačky, U 16 a ţeny. VV zobral túto informáciu na vedomie a poveril L. Bottlika,
aby po rokovaní s trénermi a funkcionármi ţenskej zloţky vypracoval návrh novej štruktúry
ţenských súťaţí .
V ďalšom bode sa VV zaoberal otázkou definitívneho určenia miesta konania turnajov
plánovaných na Slovensku v roku 2009.
UZNESENIE 6/01
VV určuje miesta konania turnajov v r. 2009 nasledovne:
- Nováky - High Tatras Cup, termín 5. - 9. 8. 2009 (U 18)
- Topoľčany - Low Tatras Cup, termín 10. -12. 7. 2009 (U 16)
- Košice – Dunajský pohár,
termín 29. -30. 8. 2009 (muţi)

6) Rôzne
VV prejednal návrhy, týkajúce sa technického zabezpečenia pre potreby reprezentácie ako aj
oddielov vodného póla. Súhlasil, aby spomenuté návrhy boli súčasťou Ţiadosti o poskytnutie
dotácie v roku 2009 podávanej na MŠ SR, v podprograme 02604 B - Materiálno-technický
rozvoj v oblasti športovej reprezentácie a športovo talentovanej mládeţe – nákup materiálu
a zariadení investičného charakteru.
UZNESENIE 7/01
VV súhlasí, aby SZVP v Ţiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2009, podprogram 02604 B,
poţiadal MŠ SR o dotácie na tri konkrétne projekty: - vodnopólové bránky s vyznačením ihriska
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pre klub ŠK TOPVAR Topoľčany, vírivka pre partnera SZVP ubytovacie zariadenie
Športcentrum v Bojniciach a časomiera pre klub ČH Hornets Košice.
VV prejednal návrh dlhoročného funkcionára, medzinárodného rozhodcu a bývalého prezidenta
SZVP E. Prelovského o reedíciu, resp. druhé vydanie publikácie pod názvom HISTÓRIA
VODNÉHO PÓLA NA SLOVENSKU, vydanej v roku 2007. Svoju ţiadosť odôvodnil výskytom
faktografických chýb v uvedenej práci. VV odsúhlasil, aby spomenutý návrh bol súčasťou
Ţiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2009 podávanej na MŠ SR, v podprograme 02605 ...
Prierezové činnosti v športe – vzdelávania, športová diplomacia a ďalšie činnosti, na ktoré je
moţné poskytnúť dotáciu v súlade s § 11 zákona č. 300/2008 o organizácii a podpore športu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
UZNESENIE 8/01
VV súhlasí, aby SZVP v Ţiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2009, podprogram 02605,
poţiadal MŠ SR o dotáciu na dva konkrétne projekty: - vydanie publikácie HISTÓRIA
VODNÉHO PÓLA NA SLOVENSKU a vydanie publikácie Vodné pólo-Terminológia v rôznych
jazykoch v elektronickej podobe.
V nasledujúcom bode vystúpil člen VV Tibor Mészaros a vzhľadom na nejasnosť ohľadom
dvojitého občianstva poţiadal o vysvetlenie Uznesenia č. 2/09 z 15.11.2008 v Košiciach
plné znenie VV SZVP súhlasí s účasťou cudzích štátnych príslušníkov – neregistrovaných hráčov
v súťaţiach SZVP v kategóriách 11-ročných a mladších ţiakov (týka sa to aj ţiačiek). Podmienkou je,
aby klub, v ktorom tento hráč nastúpi, predloţil potvrdenie vodnopólového zväzu o neregistrácii
v danej krajine. Pri zistení porušenia tohto uznesenia a overení u príslušného vodnopólového zväzu
bude klubu uloţená poriadková pokuta vo výške 20.000,- Sk (663,88 €) za kaţdé odohraté stretnutie.
VV SZVP zároveň poukazuje na zároveň platný Prestupový poriadok, podľa ktorého na vodnopólové
stretnutie môţu nastúpiť najviac dvaja zahraniční hráči za jeden klub.
T. Mészaros ďalej poloţil otázku, či môţe druţstvo KVP Komárno štartovať v slovenskej súťaţi
ako hosť.
UZNESENIE 9/01
VV SZVP ukladá J. Karabášovi ako členovi VV zodpovednému za legislatívu formulovať
odpovede na uvedené otázky a predloţiť ich do 28. 2. 2009.
VV SZVP sa venoval otázkam účasti zamestnancov SZVP, resp. tretích osôb na sluţobných
cestách súvisiacich s činnosťou SZVP, otázkam o stravnej jednotke, ubytovaní a cestovnom.
Ďalej VV odsúhlasil, ţe do vypracovania smerníc bude schvaľovať sluţobné cesty prezident
SZVP.
UZNESENIE 10/01
VV SZVP ukladá J. Karabášovi ako členovi VV zodpovednému za legislatívu v s koordinácii
s vybratými spolupracovníkmi vypracovať smernice o účasti členov VV SZVP, zamestnancov
SZVP, resp. tretích osôb na sluţobnej ceste súvisiacich s činnosťou SZVP.
Z: J. Karabáš

T: 28.2.2009

VV sa zaoberal otázkou preplácania nákladov na cestovanie členom VV. Opätovne prerokoval
Uznesenie č.: 05/03 - plné znenie -„Všetci členovia VV sa vzdávajú všetkých finančných nárokov
v súvislosti s vycestovaním na jednotlivé rokovania VV SZVP a v súvislosti s pobytom na týchto
rokovaniach. Taktieţ sa vzdávajú všetkých finančných nárokov v súvislosti s výkonom svojej funkcie
vo VV SZVP“, ktoré bolo prijaté na zasadnutí VV SZVP, ktoré sa konalo dňa 19. apríla 2008
v Košiciach, (zápis č. 3/2008). Následovne prijal:
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UZNESENIE 11/01
VV ruší uznesenie č. 05/03 zo zasadania VV SZVP zo dňa 19.4.2008 v Košiciach (zápis 3/2008)
UZNESENIE 12/01
VV berie na vedomie informáciu člena VV zodpovedného pre oblasť legislatívy J. Karabáša, ţe
v zmysle unesenia č. 3/09 zo zasadania VV SZVP dňa 15.11. 2008 v Košiciach (zápis č. 9/2008) si
priberá ako spolupracovníka PhDr. Jána Foriša.
Tréner U 20 Ondrej Gajdáč písomne poţiadal VV o zaujatie stanoviska k otázke, či pri účasti na
VT juniorov v Brazílii budú preplatené trénerom cestovné, mzda a vreckové.
UZNESENIE 13/01
VV SZVP odsúhlasil pre trénerov U 20 Gajdáča a Eschwiga vyplatenie dennej mzdy podľa
smerníc prijatých VV SZVP.

Za : 5

Zdrţali sa: 2

V ďalšom bode rokovania vystúpil predseda KK Karol Bačo, informoval prítomných o
vykonanej kontrole. Konštatoval, ţe počas vykonanej kontroly sa našli nedostaky súvisiace
s chýbajúcimi dokladmi, resp. nedostočne evidovanými písomnosťami zväzu z rokov 2007 a
2008. Zdôraznil, ţe po prechode účtovníckej agendy do Košíc bude v kontrole pokračovať.
UZNESENIE 14/01
VV berie na vedomie správu predsedu KK o priebehu vykonanej kontrole v ekonomickej
oblasti.
V ďalšom bode vystúpil člen VV Igor Propper, zaoberal sa otázkou organizácie prepravných
transferov, ubytovania a iných sluţieb pri akciách organizovaných SZVP. Navrhol systém
transparentného výberového konania pri rezervovaní prepravných a iných sluţieb tak, aby sa
ich včasnou organizáciou zabezpečila ekonomická výhodnosť.
UZNESENIE 15/01
VV zplnomocňuje GS organizovaním výberových konaní, resp. oslovovaním viacerých
subjektov pri objednávaní sluţieb súvisiacich s činnosťou reprezentačných druţstiev.
VV na základe poţiadavky p. Illesa uvedenej v zápise ŠTK č. 5/2009 prerokoval novú situáciu
v 1. lige muţov.
Presné znenie: 4. I. liga muţov – baráţ
4.1 ŠTK SZVP na základe odstúpenia druţstva Ţiliny z I. ligy ale hlavne s prihliadnutím na
ekonomickú situáciu klubov, navrhuje odohrať 2 baráţové stretnutia medzi 6. druţstvom extraligy
a víťazom (mimo UK BA) I. ligy na neutrálnej pôde v Novákoch. Uvedený návrh ŠTK SZVP ţiada
prejednať na VV SZVP.
UZNESENIE 16/01
VV schvaľuje odohratie baráţových stretnutí na neutrálnej pôde v zmysle zápisu ŠTK č. 5/2009
zo dňa 5.2.2009.

Zapísal:

Robert Bohuš
Generálny sekretár SZVP

Schválil:

JUDr. Juraj Kula
Prezident SZVP

