Z á p i s č. 2/2010
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa
konalo dňa 27. 2. 2010 v Košiciach.
Prítomní:

J. Kula, J. Karabáš, J. Ligocký, M. Pinčák,
T. Mészáros, M. Kupka, R. Bohuš

Hostia:

L. Bottlik, K. Bačo, R. Poláčik,

Ospravedlnení:

I. Propper, G. Kertész,

PROGRAM:
1)

Úvod

2)

Správa predsedu kontrolnej komisie

3)

CTM

4)

Reprezentácia SR

5) Rôzne
1). Úvod
Na začiatku prezident SZVP JUDr. Juraj Kula privítal prítomných členov a hostí,
oboznámil s programom rokovania a otvoril zasadnutie VV SZVP v roku 2010.
2). Správa predsedu kontrolnej komisie
Predseda kontrolnej komisie Karol Bačo informoval prítomných o vykonanej kontrole,
ktorá sa týkala kvalifikačného turnaja na OH 2008 v Bratislave. Konštatoval porušovanie
finančnej disciplíny, rozpory v príjmových dokladoch. Vyslovil požiadavku na doloženie správ
o finančnom hospodárení SZVP a SZVP marketing s.r.o. za roky 2008, 2009. Prezident SZVP
požiadal predsedu KK o vypracovanie písomnej správy o referovaných skutočnostiach lehote 30
dní..
3). CTM
V tomto bode programu si na úvod vzal slovo T. Mészáros. Poukázal na to, že bol
schválený model 3 spádových centier CTM pre rok 2009 a ukázal sa ako nefunkčný, uviedol, že
klub KVP Komárno nemá informácie o činnosti CTM za celý rok. Po vykonaní opakovaných
testov vo svojom klube a zaradení hráčov do CTM neevidoval žiadnu ďalšiu činnosť. V tejto
súvislosti sa spýtal na to, na základe čoho boli rozdelené prostriedky pre CTM. V reakcii
vystúpil člen J. Karabáš, uviedol, že s výhradami čiastočne súhlasí. Ale taktiež povedal, že
väčšina klubov vzhľadom na finančnú situáciu zväzu dostala prinajmenšom rovnaké a väčšie
množstvo financií ako v roku 2008. Ďalej povedal, že nie je povinnosťou zväzu dotovať peniazmi
určené pre kapitolu športovo-talentovaná mládež činnosť všetkých klubov. Prezident zväzu
vyslovil nespokojnosť s doteraz odvedenou prácou v oblasti CTM, poukázal na formálnosť
práce a nedostatočnú aktivitu zväzového kapitána Ladislava Bottlika, ktorý bol za túto kapitolu
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zodpovedný. S kritickým stanoviskom vystúpil aj ďalší člen VV Milan Kupka, ktorý na základe
konzultácie s trénerom CTM Nováky P. Tkáčom konštatoval nedostatočnú komunikáciu medzi
zväzovým kapitánom a trénerom nováckeho CTM. Zväzový kapitán, ktorý bol prítomný na
zasadaní, nesúhlasil s vyslovenými výhradami. Prezident zväzu Juraj Kula poukázal na
nesplnenú úlohu zväzového kapitána o metodickom riadení trénerov v CTM ako aj ďalších
trénerov mládeže. Ďalej uviedol, že celkové očakávania, ktoré Výkonný výbor SZVP pri
poverovaní L. Bottlika riadiacou činnosťou v oblasti rozvoja mládežníckeho vodného póla, sa
nenaplnili a v náväznosti na tieto skutočnosti navrhol, aby výkonný výbor hlasoval o jeho
odvolaní z postu zväzového kapitána.
Členovia VV SZVP následne jednomyseľne schválili predložený návrh prezidenta SZVP. Na
základe hlasovania VV J. Kula oznámil, že s L. Bottlikom bude ukončený pracovný pomer
v zmysle zákona.
UZNESENIE 1/02/2010
VV SZVP berie na vedomie rozdelenie finančných prostriedkov určených pre kapitolu športovotalentovaná mládež pre rok 2009.
UZNESENIE 2/02/2010
VV SZVP poveruje prezidenta SZVP JUDr. Juraja Kulu ukončiť pracovný pomer s L.
Bottlikom.
za: 6

proti: 0

zdržal sa : 0

Prezident zväzu J. Kula navrhol, aby sa problematiku rozvoja mládežníckeho vodného
póla namiesto odvolaného zväzového kapitána L. Bottlika prevzal člen VV SZVP Tibor
Mészáros. Ten ponúknutú úlohu prijal. Následne prebehla vo výkonnom výbore diskusia
viacerých členov o dlhodobej koncepcii rozvoja mládežníckeho vodného póla s výhľadom na
niekoľko rokov dopredu. Vzhľadom na rozsah a náročnosť problematiky VV prijal myšlienku,
že iný, funkčný model bude možné zaviesť od sezóny 2010/2011. T. Mészáros prezentoval názor,
že v najbližšej budúcnosti je potrebné pracovať s pôvodne prijatou koncepciou, ale zároveň
povedal, že na najbližšom zasadaní VV SZVP už prednesie ako námet na rokovanie nový návrh
koncepcie.
Ďalej si vzal slovo člen VV J. Karabaš. Predstavil už niekoľko krát predtým prezentovanú
myšlienku zriadiť po vzore niektorých iných športov (futbal, hokej, ... ) združenie klubov, ktorej
by zväz odovzdal kompetencie riadenia domácich súťaží. Uviedol, že doteraz sa mu nepodarilo
finalizovať tento zámer kvôli slabej úrovni celkovej vzájomnej komunikácii. Navrhol, aby toto
združenie bolo založené na báze s.r.o., ktorá by bola zároveň marketingovým partnerom pre
sponzorov a reklamných partnerov. Zväz by so združením uzatvoril zmluvu, kde by bol
zakotvený kontrolný mechanizmus. Táto zmena v riadení súťaží by mala byť predložená na
najbližšom valnom zhromaždení.
Po uzavretí tejto témy sa členovia VV SZVP znovu venovali diskusii na tému CTM. Prezident
SZVP vyslovil požiadavku na vypracovanie koncepcie vzorových tréningov pre CTM, ktoré sa
budú týkať všeobecnej ako aj špecializovanej prípravy. (napr. tréning brankárov). Funkčnosť
dostal na starosti T. Mészáros, odbornú stránku bude garantovať tréner reprezentačného
družstva mužov R. Poláčik. Zároveň J. Kula navrhol, aby sa R. Poláčik stal šéfom trénersko metodickej komisie a zároveň si vybral jej členov.
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Vzhľadom na odvolanie L. Bottlika z postu zväzového kapitána a výpovede zo zamestnaneckého
pomeru v SZVP sa VV SZVP zaoberal aj jeho postom trénera U 20. Nakoľko táto kategória
nemá v r. 2010 plánovanú žiadnu oficiálnu akciu, členovia VV odsúhlasili zrušenie tejto
kategórie a zároveň odvolali L. Bottlika z postu trénera. Hráči, ktorí pripadajú do úvahy ako
členovia kádra pôvodnej kategórie U 20, sa budú pripravovať v rámci pripravovaného
zväzového centra talentovanej mládeže.
UZNESENIE 3/02/2010
VV SZVP na základe návrhu prezidenta SZVP JUDr. Juraja Kulu odvolal Ladislava Bottlika
z funkcie trénera U 20 od 27. februára 2010. Členovia reprezentačného kádra U 20 sa budú
pripravovať v rámci ZCTM.
za: 6

proti: 0

zdržal sa : 0

Prezident SZVP v ďalšom bode rokovania oznámil rozhodnutie pôvodne nominovaného trénera
reprezentácie SR v kategórii U 15 Roberta Radiča vzdať sa tohto postu z vážnych rodinných
dôvodov. Po krátkej diskusii výkonný výbor prijal rozhodnutie menovať na tento post Roberta
Kaida.
UZNESENIE 4/02/2010
VV SZVP schválil na post reprezentačného trénera pre kategóriu U 15 Roberta Kaida.
za: 6

proti: 0

zdržal sa : 0

VV SZVP sa ďalej zaoberal myšlienkou doplniť trénerský káder pre ZCTM namiesto
odvolaného L. Bottlika. VV SZVP poveril R. Poláčika, aby do najbližšieho zasadania dal
personálny návrh na uvoľnené miesto trénera ZCTM.
4). Reprezentácia SR
V tomto bode programu vystúpil tréner R. Poláčik, oboznámil prítomných o priebehu VT, ktorý
sa uskutočnil v dňoch 11- 16. 01. 2010 v Drienici. Vyslovil názor, že tréningová morálka
a prístup bol na počudovanie omnoho lepší u skúsených hráčov ako u mladých kandidátov
reprezentácie. Ďalej oboznámil prítomných s najbližším programom seniorského družstva,
ktorého príprava smeruje k úspešnému absolvovaniu kvalifikačného turnaja na ME v Istanbule
(30. 04. – 02. 05. 2010)
Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť pôvodne nominovaného asistenta trénera seniorskej
reprezentácie Petra Tkáča, sa R. Poláčik rozhodol pribrať do realizačného teamu ako ďalšieho
asistenta Petra Veszelitsa
5). Rôzne
V ďalšom bode sa prezident SZVP zaoberal listom klubu ŠKP Košice zo dňa 3.2.2010, ktorého
obsahom bolo riešenie brutality a nešportového správania sa hráčov TOZAN SC Topoľčany
počas ligového stretnutia s ŠKP Košice zo záveru r. 2009. V reakcii naň povedal, že kompetencie
na dohliadanie nad regulárnosťou zápasu majú rozhodcovia a delegát, ktorý by v prípade
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porušovania pravidiel mal túto skutočnosť uviesť v zápise o stretnutí. Prezident, resp. výkonný
výbor by v prípade existencie zápisu mohol zaujať stanovisko.
VV SZVP sa ďalej na žiadosť T. Mészarosa zaoberal komunikáciou medzi predsedom ŠTK ing.
Viliamom Illesom a klubom KVP Komárno.
UZNESENIE 5/02/2010
VV SZVP predvolá predsedu ŠTK ing. V. Illesa za účelom vysvetlenia posledných rozhodnutí
ŠTK voči klubu KVP Komárno.
V ďalšej časti zasadania prezident SZVP informoval o ponuke Srbského vodnopólového zväzu
na podpísanie zmluvy o spolupráci, ktorá prišla mailom na adresu SZVP. Obsahom spolupráce
by malo hlavne organizovanie spoločných tréningových pobytov, vzájomné výmenné trénerské
stáže, výmeny vzdelávacích a výchovných materiálov, vzájomné odovzdávanie skúseností
v oblasti športovej prípravy či organizácie podujatí a pod. Prezident SZVP J. Kula ocenil
ponuku na spoluprácu od vodnopólovej veľmoci a zároveň vyzdvihol podiel Romana Poláčika
na tejto skutočnosti.
UZNESENIE 6/02/2010
VV SZVP oceňuje prácu reprezentačného trénera R. Poláčika v oblasti nadväzovania
medzinárodných kontaktov, ktorej výsledkom je ponuka Srbského vodnopólového zväzu na
podpis zmluvy o spolupráci. Poveruje GS, aby v koordinácii s medzinárodným sekretárom ing.
Štefanom Bottlikom vypracovali list, v ktorom SZVP prijíma ponuku srbskej strany a zároveň
navrhuje, aby Srbský zväz vypracoval návrh zmluvy medzi nimi a SZVP.
Člen VV SZVP Jozef Karabáš sa venoval oblasti materiálového zabezpečenia pre reprezentačné
družstvá. Uviedol, že SZVP v rámci svojich možností zariadi výstroj pre tieto kolektívy.
Predniesol návrh, aby sa sklad SZVP preniesol do vyhovujúcejších priestorov v Košiciach
a zároveň by si zobral na zodpovednosť systém evidenciu materiálu.
V ďalšej časti svojho vystúpenia J. Karabáš informoval o finančnej situácii zväzu a vypracovaní
predbežného rozpočtu na rok 2010. Uviedol, že treba brať do úvahy, že športové zväzy
a federácie na Slovensku ešte začiatkom roka nepoznajú presnú výšku celkovej štátnej dotácie,
preto nie je možné špecifikovať všetky položky rozpočtu.
VV SZVP sa zaoberal odmenami reprezentačných trénerov pre sezónu 2010.
J. Karabáš predniesol nasledovný návrh:
Muži
kategória
U 15
U 17
Muži

Denná odmena hl. tréner
45,- €
53,- €

asistent
10,- €
15,- €
66,- €

Ženy
U 15
U 17

30,- €
35,- €

8,- €
10,- €

Členovia VV po prerokovaní tejto témy vyslovili súhlas s výškou odmien pre reprezentačných
trénerova a ich asistentov pre sezónu rok 2010.
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UZNESENIE 7/02/2010
VV SZVP schválil na výšku odmien pre reprezentačných trénerov pre rok 2010 podľa
predloženého návrhu.
za: 6

proti: 0

zdržal sa : 0

J. Karabáš predniesol návrh, aby SZVP organizoval v spolupráci s firmou Four art. s.r.o. školu
rozhodcov. Spomenutá firma by uhradila záujemcom o školenie všetky náklady spojené
s absolvovaním seminárov. Vypracovaním projektu boli poverení medzinárodní rozhodcovia
Ján Bohát a Eduard Prelovský.
UZNESENIE 8/02/2010
VV SZVP schválil návrh J. Karabáša na organizovanie školy rozhodcov v spolupráci s firmou
Four art s.r.o.
za: 6
proti: 0
zdržal sa : 0

Zapísal:

Robert Bohuš
Generálny sekretár SZVP

Schválil:

JUDr. Juraj Kula
Prezident SZVP

