Z á p i s č. 2/2009
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa
konalo dňa 25.4. 2009 v Košiciach.
Prítomní:

J. Kula, J. Karabáš, G. Kertész, M. Pinčák,

I. Propper, R. Bohuš
Hostia:
L. Bottlik, Š. Bottlik, J. Foriš, V. Illes
Ospravedlnení: P. Borsig, J. Ligocký, T. Meszáros, M. Kupka,
PROGRAM:
1)

Úvod

2)

Kontrola uznesení

3)

Schválenie smernice o sluţobných cestách

4)

Schválenie ekonomickej smernice SZVP

5) Reprezentácia SR
6) Rôzne

1). Úvod
Na začiatku prezident SZVP JUDr. Juraj Kula privítal prítomných členov a hostí a otvoril
druhé zasadnutie VV SZVP v roku 2009.

2) Kontrola uznesení
Na úvod prebehla kontrola nesplnených úloh z uznesení z predposledného zasadania VV SZVP
(17.12.2008 v Komárne).
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.
V čase tohto zasadania úloha splnená
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.
L. Bottlik oboznámil prítomných o doterajších spracovaných poznatkoch
podchytených v troch spádových oblastiach CTM: Bratislava, Nováky a Košice
Bratislavské CTM v kategórii juniorov nahlásilo v počte: 12, kadeti: 16
Nováky CTM - juniori: 10, kadeti: 16, Košice CTM – juniori 14, kadeti 9.

o hráčoch
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Upozornil na nedostatok hráčov v týchto dvoch vytipovaných kategóriách a zdôraznil, ţe pri
tréningovom procese sa prakticky neuplatňuje dvojfázový tréning. Podmienky na riadnu
prípravu mladých hráčov nie sú vo väčšine klubov na dostatočnej úrovni. Skonštatoval
zaostávanie úrovne hráčov v týchto kategóriách, ktoré vyplýva aj z vyššie menovaných príčin,
pričom zdôraznil hlavne nedostatok hráčov na dôleţitom poste centra.
Ďalej zväzový kapitán vo svojom vystúpení na tému CTM predniesol svoju predstavu o
rozdeľovaní fin. prostriedkov pre mládeţnícke vodné pólo. Základom je rozdelenie financií v
pomere 85 % pre chlapčenské pólo a 15 % pre dievčenské pólo. Poţiadal, aby sa uprednostnila
úhrada prenájmu bazénov a miezd trénerov.
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.
Po vystúpení člena VV SZVP Jozefa Karabaša, ktorý sa vyjadril k finančným aspektom tohto
problému, napr. neschválený rozpočet pre zväzy, VV konštatoval, ţe úloha trvá.
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.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe práve prebiehajúce zasadanie VV má ako jeden z bodov programu
schvaľovanie nových smerníc, VV povaţuje úlohu za splnenú
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.
V čase tohto zasadania úloha splnená

Kontrola uznesení z posledného zasadania VV SZVP (6. 2. 2009 v Bratislave).
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
VV po vystúpeniach J. Karabaša a I. Proppera konštatoval, ţe nedošlo k splneniu úlohy.
Zároveň poveril I. Proppera, aby k termínu 30. 4. 2009 poţiadal firmu Victory sport s.r.o. o
zaslanie otvorených poloţiek medzi firmou Victory sport s.r.o., Slovenským zväzom vodného
póla a SZVP marketingom s.r.o. k 30.4.2009.
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.
Úloha splnená

3
VV berie na vedomie moţnosť prihlásenia záujemcov o externé bakalárske štúdium na VŠP Prešov,
aprobácia - tréner vodného póla
K tejto časti uznesenia gen. sekretár poskytol informáciu o ponuke PU Prešov – fakulty športu
pre športové zväzy z cieľom nadviazať spoluprácu pri zabezpečovaní štúdia trénerov 4. a 5.
kvalifikačného stupňa. Členovia VV aj kluby túto informáciu dostali mailom dňa 9.4.2009.
Ďalej sa k tejto problematike vyjadril aj PhDr. J Foriš, informoval o zmenách v zákone
týkajúcich sa stupňov kvalifikácie trénerov.
UZNESENIE 3/01
VV schvaľuje program prípravy seniorského reprezentačného druţstva navrhovaný zväzovým
kapitánom na druhú polovicu augusta 2009.
Zväzový kapitán L. Bottlik vo svojom príspevku upresnil, ţe sa jedná o schválený program
medzinárodných akcií reprezentačného druţstva
Úloha splnená
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
Aj k tomuto uzneseniu vystúpil L. Bottlik a oboznámil prítomných, ţe je potrebné, aby
s obidvomi výpravami cestoval rozhodca. Navrhol viacero alternatív pri konečnej nominácii.
Prezident zväzu navrhol, ţe o prípadnej zmene v pôvodne schválenej nominácii výkonný výbor
rozhodne v ďalšom bode dnešného rokovania.
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.
Úloha splnená
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)
Úloha splnená
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 pre klub ŠK
TOPVAR Topoľčany, vírivka pre partnera SZVP ubytovacie zariadenie Športcentrum v Bojniciach a
časomiera pre klub ČH Hornets Košice.
Úloha splnená
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
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SLOVENSKU a vydanie publikácie Vodné pólo-Terminológia v rôznych jazykoch v elektronickej
podobe.
Úloha splnená
UZNESENIE 9/01
VV SZVP ukladá J. Karabášovi ako členovi VV zodpovednému za legislatívu formulovať odpovede
na otázky člena VV T. Mészarosa– vysvetlenie Uznesenia č. 2/09 a predloţiť ich do 28. 2. 2009.
Po dlhšietrvajúcej diskusii, v ktorej vystúpili viacerí prítomní, VV konštatoval, ţe úloha naďalej
trvá. Vzhľadom na takmer končiaci súťaţný rok bude potrebné do budúcej sezóny spracovať
súťaţný, hrací a prestupový poriadok do takej podoby, aby zamedzil nejednoznačnému
výkladu, kvôli ktorému trvajú nejasnosti okolo menovaného uznesenia č. 2/09.
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.
K tomuto uzneseniu vystúpil J. Karabáš, oznámil, ţe smernica je vypracovaná, všetci členovia
VV s ňou boli v predstihu oboznámení a jej schválenie je jedným z bodov zasadania VV SZVP
Úloha splnená
UZNESENIE 11/01
VV ruší uznesenie č. 05/03 zo zasadania VV SZVP zo dňa 19.4.2008 v Košiciach (zápis 3/2008)
Úloha splnená
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.
Úloha splnená
UZNESENIE 13/01
VV SZVP odsúhlasil pre trénerov U 20 Gajdáča a Eschwiga vyplatenie dennej mzdy podľa smerníc
prijatých VV SZVP.
Úloha splnená
UZNESENIE 14/01
VV berie na vedomie správu predsedu KK o priebehu vykonanej kontrole v ekonomickej oblasti.
Úloha splnená
UZNESENIE 15/01
VV splnomocňuje GS organizovaním výberových konaní, resp. oslovovaním viacerých subjektov pri
objednávaní sluţieb súvisiacich s činnosťou reprezentačných druţstiev.
Úloha splnená
UZNESENIE 16/01
VV schvaľuje odohratie baráţových stretnutí na neutrálnej pôde v zmysle zápisu ŠTK č. 5/2009 zo
dňa 5.2.2009.
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K tomuto bodu vystúpil predseda ŠTK V. Illes a informoval prítomných o prebiehajúcich
korektúrach a o rozhodnutí druţstiev 1. ligy muţov nehrať baráţové stretnutia (zápis ŠTK č.
17/2009 z 21.4.2009). VV zobral túto skutočnosť na vedomie

3) Schválenie smernice o sluţobných cestách
Navrhovanú smernicu prezentoval jeden z jej spoluautorov PhDr. Ján Foriš. Oboznámil
prítomných s písomnými pripomienkami člena VV SZVP G. Kertésza. Ďalej v diskusii vystúpil
zväzový kapitán L. Bottlik. Navrhol ako pripomienku - doplnok k smernici určiť maximálne
hranice stravného pre jednotlivé reprezentačné kategórie pri podujatiach – výcvikových
táboroch a turnajoch konaných na území SR. Prezident zväzu poveril J. Foriša zapracovať
uvedené pripomienky do smernice, s výnimkou návrhu G. Kertésza o zrušení povinnosti
vypracovať po skončení kaţdej SC písomnú správu. Uvedená smernica po zapracovaní
spomenutých pripomienok bude uverejnená na www.szvp.sk. Následne prezident SZVP dal
o smernici SZVP o SC hlasovať.
UZNESENIE 1/02
VV SZVP schvaľuje smernicu SZVP o sluţobných cestách.

Za : 4

Zdrţal sa: 1

Proti: 0

4) Schválenie ekonomickej smernice SZVP
Navrhovanú súbornú smernicu týkajúcu sa poplatkov v rámci SZVP opäť predstavil PhDr. Ján
Foriš. Vysvetlil niektoré zaokrúhlené sadzby nahor aj nadol z dôvodu prehľadnejšieho vedenia
účtovníctva. Zároveň navrhol, aby vzhľadom na prebiehajúci ročník uvedené zmeny platili aţ
od budúceho hracieho ročníka 2009/2010. Prezident SZVP dal o súhrnnej ekonomickej smernici
hlasovať. Prerokovaná ekonomická smernica bude takisto verejne prístupná na internetovej
stránke SZVP.
UZNESENIE 2/02
VV SZVP schvaľuje ekonomickú smernicu SZVP s účinnosťou od 1.7.2009.

Za : 5

Zdrţal sa: 0

Proti: 0

5) Reprezentácia SR
V tomto bode programu vystúpil zväzový kapitán L. Bottlik. Informoval o príprave
reprezentačného druţstva v kategórii U 20 na kvalifikačný turnaj na ME, ktorý sa uskutoční
v dňoch 1.-3. 5. 2009 v meste Dneproderţinsk (UKR). Oboznámil prítomných o uskutočnených
dvoch prípravných VT v Košiciach a Novákoch. Ako jeden z nedostatkov z jeho pohľadu
zdôraznil nízky počet zúčastnených hráčov na VT v Košiciach. Potom oznámil konečnú
nomináciu na kvalifikačný turnaj na Ukrajine. VV sa zaoberal ekonomickou stránkou pobytu
reprezentácie na QT U 20 a odsúhlasil vreckové vo výške 14,80 € pre členov vedenia a 3,- € pre
hráčov.
UZNESENIE 3/02
VV SZVP schvaľuje nomináciu reprezentačného druţstva U 20 na kvalifikačný turnaj na ME,
ktorý sa uskutoční v dňoch 1.-3. 5. 2009 v Dneproderţinsku (UKR).
Hlavný tréner:
GAJDÁČ Ondrej
Asistent trénera: ESCHWIG HAJTS Szabolcs
Hráči:
ESCHWIG Hajts Tamás, KREMPASKÝ Tomáš, VREČIČ Viktor
BELLUŠ Boris, MOLNÁR Marek, KOZMÉR Lukáš, MAGYAR Gergely
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POLOVIC Krisztián, NAGY Sebastián, KŠIŇAN Filip
MIKLODA Miroslav, ŠOMŠÁG Michal, BIELIK Marek
Ďalej zväzový kapitán informoval o výcvikovom tábore ţenského juniorského druţstva v kat. U
20 uskutočnenom v Ţiline a Martine v dňoch 20.-24.4.2009 ako aj o VT pre reprezentáciu ţien
v Novákoch v dňoch 29.4.-3.5.2009. Prítomní ďalej dostali informáciu o nutnosti nominovať
rozhodcu pri obidvoch schválených akciách – ME pre obidva ţenské reprezentačné kolektívy, tj.
o moţnosti rozšíriť pôvodne schválené počty v reprezentačných výpravách o jednu osobu, alebo
ponechať schválený počet vo výprave na úkor jednej hráčky alebo asistenta trénera. Po krátkej
diskusii sa VV priklonil k rozšíreniu počtu u obidvoch výprav.
UZNESENIE 4/01 zo zasadania VV SZVP dňa 6.2.2009 v Bratislave
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

UZNESENIE 4/02
VV SZVP schvaľuje rozšírenie pôvodne schváleného počtu 11+2 vo výpravách reprezentačného
druţstva junioriek U 20 na ME v Neapole, a reprezentačného druţstva ţien na ME skupiny
„B“v Manchestri, na počet 11+3.
V ďalšom vstupe L. Bottlik informácia podal informácie o kategórii U 16. Uskutočnil sa VT
spojený s turnajom v Novákoch. Ďalej oboznámil ostatných o účasti tohoto druţstva na MT
v Prahe v termíne 1.-3. 5. 2009, ktorý nebol v pôvodnom pláne činnosti, o sponzorskom
zabezpečení nákladov spojených s účasťou na turnaji. Členovia VV odsúhlasili uhradenie mzdy
trénera a poistenie výpravy.
UZNESENIE 5/02
VV SZVP schvaľuje účasť reprezentácie U 16 na MT v Prahe v termíne 1.-3. mája 2009
s podmienkou sponzorského zabezpečenia nákladov spojených s pobytom druţstva. VV
schvaľuje uhradenie mzdy trénera P. Tkáča z prostriedkov SZVP podľa prijatých smerníc
L. Bottlik následne informoval o pozvánke maďarského vodnopólového zväzu na medzinárodný
turnaj v na prelome júla a augusta 2009 v meste Eger (HUN) pre dievčatá v kategórii OH –
nádeje (nar. 91 a ml.). Účasť je podmienená financovaním zo strany SZVP. Po následnej diskusii
výkonný výbor prijal rozhodnutie, ţe z finančných a aj športových dôvodov náš zväz nebude
akceptovať pozvanie na uvedený turnaj. Ušetrené finančné prostriedky budú presunuté do
rezervného fondu.
UZNESENIE 6/02
VV SZVP neschvaľuje účasť výberu OH-N v kategórii dievčat na MT v Egri (HUN) v termíne
31. 7. - 2. 8. 2009 z finančných dôvodov.
V ďalšom vstupe zväzový kapitán podal informáciu o pripravovaných akciách pre kategóriu
juniorov U 18. Ako prvá akcia je spoločný výcvikový tábor s talianskou juniorskou
reprezentáciou v dňoch 10.-13. 5. 2009 v Terste. Uskutoční sa 6 tréningových jednotiek –
tréningy kombinované so zápasmi. Nominácia tvorí vedenie výpravy: tréner Sz. Eschwig, L.
Bottlik a Š. Bottlik + 13 nominovaných hráčov. Druhou spomenutou akciou pre túto kategóriu je
účasť na kvalitne obsadenom MT v meste Laval (FRA) v termíne 21. 5 - 25. 5. 2009. V tomto
prípade bude vedenie tvoriť tréner Sz. Eschwig a MUDr. Buzga + 13 nominovaných hráčov.
Širšiu nomináciu tvorí 15 hráčov: brankári - Kozár, Kozmér, Šomšág J., hráči - Kašper, Polovic,
Šomšág M., Plvan, Magyar, Molnár, Nagy, Kostelník, Mikloda, Bielik, Kšiňan, Ruţička.
VV pri oboch akciách odsúhlasil vreckové vo výške 18,- € pre členov vedenia a 3,- € pre hráčov.
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UZNESENIE 7/02
VV SZVP schvaľuje účasť členov vedenia a nominovaných hráčov výberu U 18 na VT v Terste
(ITA) v termíne 10. – 13. 5. 2009 ako aj na MT v meste Laval (FRA) v termíne 21.-25. 5.2009
Ďalej vystúpil predseda RK ing. Štefan Bottlik, informoval prítomných o povinnosti SZVP
uhradiť nominovanému rozhodcovi Jozefovi Ţuchovi cestovné náklady na kvalifikačný turnaj U
20 do Gorzowa (POL).
UZNESENIE 8/02
VV SZVP schvaľuje úhradu cestovných výloh na kvalifikačný turnaj na ME U 20 do Gorzowa
(POL) pre rozhodcu Jozefa Ţuchu v zmysle smerníc SZVP vo výške 0,183 €/km.
V ďalšej časti svojho vystúpenia medzinárodný sekretár sa dotkol zlepšenia efektívnosti pri
organizácii dopravných sluţieb pre potreby zväzu. Následne informoval o stave pripravenosti
akcií pre U 16 – MT LTC v Topoľčanoch a Šibeniku.
Štefan Bottlik oboznámil prítomných o záujme reprezentačného druţstva Kanady absolvovať u
nás spolu s našou seniorskou reprezentáciou spoločné trénigové sústredenie. Ponúkli dva letné
termíny. Po porade so zväzovými kapitánom VV poveril medzinrodného sekretára odpovedať
kanadskému vodnopólovému zväzu, ţe nie je moţné ich ponuku akceptovať.
V ďalšom bode reprezentačného bloku L. Bottlik vystúpil z informáciami o seniorskej
reprezentácii. Oznámil, ţe bolo oslovených 19 členov širšieho reprezentačného kádra: brankári
– Gális, Gogola, Hruška, hráči: Bačo, Niţný, Kolárik, Palaščák, Grutka, Seman, Zaťovič,
Hrošík, Kratochvíl, Brúder, Gergely, Janíček, Mravík, Nedbal, Belluš a Vrečič. Všetci dostali
mailom pozvánku do reprezentácie a boli oboznámení s plánom letnej prípravy (bol schválený
Uznesením č. 3/01 na zasadaní VV SZVP 6. 2. 2009 v Bratislave) a vyzvaní, aby dali odpoveďdo
17. 4. 2009, či sa zúčastnia plánovaného programu.
Zväzový kapitán informoval o tom, ako jednotliví hráči reagovali na pozvánku a zároveň
oznámil, ţe pre nedostatok záujmu hráčov je potrebné zrušiť spoločný tréningový pobyt
s maďarskou reprezentáciou v Maďarsku, na ktorý našu reprezentáciu pozval maďarský
vodnopólový zväz. Prezident SZVP Juraj poveril zväzového kapitána, aby oboznámil
predstaviteľov maď. zväzu o tejto situácii.
L. Bottlik venoval ďalšiu časť vystúpenia ţenskému vodnému pólu. Oznámil, ţe jednal so
zástupcami ţenskej zloţky a dohodol sa s nimi na novej štruktúre súťaţí pre ţenské kategórie na
budúci ročník 2009/2010.
Pre kategóriu ţeny navrhol vyhlásiť tieto súťaţe: Slovenský pohár, Zimné majstrovstvá a 4
ligové turnaje. Čo sa týka termínového kalendára, oznámil, ţe ho vypracuje po prejednaní so
zástupcami zainteresovaných klubov.
Ďalej oznámil, ţe sa dohodli na zredukovaní ţenských kategórií na tri: - ţeny, U 17, U 14.
odôvodnil to snahou o zlepšenie kvality tréningového procesu, zmenšení počtu zápasov, tým
pádom odbúraním zbytočného cestovania a následným zvýšením počtu tréningov
Pre kategóriu U 17 navrhol vypísať súťaţe: Zimné majstrovstvá a 4 turnaje majstrovstiev
Slovenska.
Pre ţiačky - kategória U 14 pri predpokladanom počte 5 druţstiev navrhol model: 5 turnajov +
posledný 6. turnaj v štvorke. Piate druţstvo posledný turnaj nehrá.
Zväzový kapitán informoval, ţe sa dohodli na tom, ţe na súpiske ţenského druţstva by mali byť
len tri hráčky niţšej vekovej kategórie (tri hráčkyU 17 na súpiske ţien).
UZNESENIE 9/02
VV schválil materiál predloţený zväzovým kapitánom, ktorý sa týka novej kategorizácie
ţenských druţstiev ako aj modelu ţenských súťaţí pre ročník 2009/2010

Za : 4

Zdrţal sa: 1

Proti: 0

8

7) Rôzne
V nasledujúcej časti zasadania vystúpil člen VV SZVP Igor Propper, oboznámil zúčastnených
s ekonomickou stránkou fungovania vo zväze. Konštatoval, ţe v prvom štvrťroku sa nevyskytli
ţiadne problémy týkajúce sa vyúčtovania reprezentačných akcií, evidencie finančných tokov a
úhrady faktúr.
Následne si zobral slovo prezident J. Kula, venoval sa otázke upresnenia kompetencií
jednotlivých členov výkonného výboru. Po krátkej diskusii sa členovia VV zhodli na tom, ţe
z hľadiska efektívnejšej spolupráce v budúcnosti je potrebné zvolávať zasadania VV v kratších
časových intervaloch.
V ďalšej časti rokovania sa VV venoval otázke finančného odmeňovania hráčov. Člen VV J.
Karabaš oznámil, ţe v prípade postupu seniorskej reprezentácie na ME 2010 bude na odmeny
pre druţstvo vyčlenená čiastka vo výške 33.194,- € (1 mil. Sk) brutto. VV sa zhodol na tom, ţe
hráči nebudú odmeňovaní za účasť na VT alebo MT. Prezident zväzu v koordinácii so zväzovým
kapitánom o tejto skutočnosti bude informovať členov reprezentačného kádra
UZNESENIE 10/02
VV SZVP schvaľuje pre seniorské reprezenačné druţstvo v prípade jeho postupu na záverečný
turnaj ME 2010, odmenu za postup na ME 2010, vo výške 33.194,-€ (1 mil. Sk) brutto.

Za : 5

Zdrţal sa: 0

Proti: 0

Prezident SZVP v ďalšom vystúpení otvoril otázku personálneho obsadenia pozície trénera
seniorskej reprezentácie SR. Poţiadal členov, aby do ďalšieho zasadania VV predloţili návrhy
na obsadenie tohoto postu. Zväzový kapitán L. Bottlik oznámil, ţe rokoval s dvomi
renomovanými zahraničnými trénermi, ktorých na ich ţiadosť nemenoval. Ich mzdové
poţiadavky boli v rozmedzí od 4.800,- € po 6.000,- €/mesačne + pridelené sluţobné auto, strava
grátis a mobil. Po nasledujúcej diskusii VV konštatoval, ţe v súčasnej ekonomickej situácii je
otázka obsadenia postu trénera seniorskej reprezentácie zahraničným trénerom nereálna.
V ďalšom bode sa VV zaoberal problematikou baráţových stretnutí o postup do najvyššej
vodnopólovej súťaţe. V Zápise ŠTK č. 17/2009 zo dňa 21.4.2009 je uvedené: Vzhľadom
k skutočnosti, ţe druţstvá I. ligy sa vzdali účasti v baráţi, druţstvo ŠK TOPVAR Topoľčany ostáva aj
na novú sezónu účastníkom najvyššej vodnopólovej súťaţe muţov.
UZNESENIE 11/02
VV SZVP schvaľuje zrušenie baráţových stretnutí tak, ako je uvedené v Zápise ŠTK č. 17/2009
zo dňa 21.4.2009
Zväzový kapitán v ďalšom bode rokovania predniesol svoj návrh súťaţí muţov na 2009/2010.
MUŢI- Slovenský pohár – kvalifikačný turnaj v termíne 30.10. – 1.11.2009 za účasti
prihlásených druţstiev. Druţstvá, ktoré sa prihlásia do európskych vodnopólových súťaţí
kvalifikáciu nehrajú. Finále SP za účasti 4 druţstiev sa odohrá v termíne 21. – 22. 11. 2009.
- Zimné majstrovstvá SR – kvalifikačný (é) turnaj (e) v termíne 5. – 6. 12 .2009. 1. a 2. druţstvo
zo Slovenského pohára nehrá kvalifikáciu. Do finále sa kvalifikujú 4 druţstvá. Finále ZM za
účasti 6-tich druţstiev bude v termíne 11. – 13.12.2009.
- extraliga – začne dvomi turnajmi za účasti 6 druţstiev (ČH HORNETS, NOVÁKY, SLÁVIA
UK BRATISLAVA, OVO-MONT KOŠICE ,ŠKP KOŠICE, ŠK TOPVAR TOPOĽČANY).
Súčasne budú vytvorené dvojičky, ktoré po dvoch turnajoch odohrajú ďalšiu časť súťaţe
systémom doma vonku. Súťaţ bude pokračovať turnajovým spôsobom ako v súčasnosti.
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Druţstvá, ktoré sa umiestnia na 5. a 6. mieste, odohrajú turnaje s druţstvami I. ligy (podľa
počtu prihlásených je moţné, ţe aj v dvoch skupinách).
Výzva na prihlásenie organizovania turnajov SP a ZM bude zaslaná včas. Je však moţné tieţ uţ
zaslať aj s prihláškou do jednotlivých súťaţí. Na základe rozhodnutia VV SZVP účasť v SP a
ZM je povinná pre všetky kluby, ktoré majú záujem hrať muţské súťaţe v súťaţnom ročníku
2009/2010. Predpoklad začatia extraligy je v mesiaci január. Termínový kalendár súťaţí bude
upresnený aţ po vydaní termínového kalendára LEN a termínového kalendára pre slovenskú
reprezentáciu. Druţstvám bude doručený včas.
Pozn. uvedené v zápise ŠTK č.20./2009 zo dňa 4.5.2009
UZNESENIE 12/02
VV SZVP schvaľuje materiál prednesený zväzovým kapitánom týkajúci sa modelu muţských
súťaţí pre ročník 2009/2010, ktorý vyjde v nasledujúcom zápise ŠTK.
Medzinárodný sekretár ing. Š. Bottlik v ďalšej časti zasadania informoval o kalendárnej
konferencii LEN, ktorá sa uskutoční počas MS v Ríme. VV sa zhodol na potrebe jeho účasti na
tomto podujatí.
UZNESENIE 13/02
VV SZVP schvaľuje účasť medzinárodného sekretára na kalendárnej konferencii LEN v Ríme
v dňoch 15.-17. 7. 2009. Výdavky mu budú hradené v zmysle smerníc SZVP.
V ďalšom vstupe člen VV J. Karabáš sa venoval otázke zvýšenia odmien rozhodcom.
Navrhol ako jednu z moţností, aby rozhodcovia pri všetkých kategóriách boli platení zväzom,
pričom financie by pochádzali aj z vkladov klubov - úhrad za kaţdú súpisku, pričom poukázal
na moţnosť fin. spoluúčasti rodičov v mládeţníckych kategóriách. Navrhol, aby sa pri nominácii
rozhodcov na jednotlivé zápasy brala do úvahy vzdialenosť bydliska rozhodcov od miesta
zápasov. Ďalej navrhol, aby kluby mali moţnosť vetovať rozhodcov - jedného za sezónu.
Ďalší z jeho návrhov bol, aby pre kategórie 11 roční, ml. ţiaci bol nominovaný len jeden
rozhodca. VV konštatoval, ţe prezentované myšlienky bude potrebné ďalej rozpracovať.
VV SZVP sa zaoberal ţiadosťou oddielu Slávie UK Bratislava o zníţenie trestu – zastavenie
činnosti na 5 súťaţných stretnutí, pre trénera extraligového druţstva Petra Horňáka, (uvedené
v Zápise ŠTK SZVP č. 18/2009 zo dňa 23.4.2009)
UZNESENIE 14/02
VV SZVP zniţuje pôvodný trest trénerovi extraligového druţstva Slávie UK Bratislava Petrovi
Horňákovi na 4 zápasy
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