Z á p i s č. 3/2010
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa konalo dňa
7.5.2010 v Košiciach.
Prítomní:

J. Kula, J. Karabáš, G. Kertész, T. Meszáros M. Pinčák,
I. Propper, R. Bohuš

Hostia:

R. Poláčik, Š. Bottlik, V. Illes

Ospravedlnení:

J. Ligocký, M. Kupka,

PROGRAM:

1) Úvod
2) Kontrola uznesení
3) Správa kontrolnej komisie
4) Správa trénera P. Tkáča z kvalifikačného turnaja na ME – U 17 v Gorzówe.
5) Správa trénera R. Poláčika z kvalifikačného turnaja na ME – U 17 v Istanbule.
6) Informácie o medzinárodnom styku SZVP
7) Prestup hráčov Bielika a Stehlíka do klubu NEREUS Žilina
8) Informácia o zakladaní Združenia klubov
9) Finančná situácia SZVP za 1 .kvartál 2010
10) Rokovanie o CTM - 2009, 2010
11) Prípad štartu hráča Polovicza v zahraničnej súťaži.
12) Rôzne

1). Úvod
Prezident SZVP JUDr. Juraj Kula privítal prítomných členov a hostí a otvoril tretie
zasadnutie VV SZVP v roku 2010.

2) Kontrola uznesení
Splnené uznesenia:
Čiastočne splnené úlohy:
Trvajúce úlohy:

1/06, 2/06, 3/06,4/06,5/06, 7/06, 1/07, 2/07, 3/07, 4/07
1/01/2010, 1/02/2010, 2/02/2010, 3/02/2010, 4/02/2010
5/02/2010, 6/02/2010, 7/02/2010, 8/02/2010
6/06

UZNESENIE 1/03/2010

VV SZVP poveruje generálneho sekretára požiadať klub PVK Vrútky, aby vyplatili
v prospech SZVP sumu vo výške 5000,- €, ktorú zväz zaplatil LEN-u v roku 2009
(pokuta za odhlásenie sa klubu z európskej klubovej súťaže v roku 2008).
T : ihned
Z : Generálny sekretát SZVP
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3) Správa kontrolnej komisie
Predseda KK PhDr. Karol Bačo informoval zúčastnených o vykonaných kontrolách.
Oboznámil zasadajúcich o písomnej správe z 15. 3. 2010 o finančnom hospodárení SZVP
a SZVP marketingu s.r.o. a zároveň predniesol ďalšiu písomnú správu z 5. 5. 2010,
ktorá sa týkala činnosti VV SZVP a sekretariátu. K. Bačo konštatoval porušenie
viacerých článkov stanov SZVP , ktoré sa týkajú rozpočtu SZVP, jeho schvaľovania,
čerpania a predkladania správy o hospodárení SZVP. Ďalej konštatoval nedoržiavanie
sedemdňového termínu dodania zápisu z rokovaní VV SZVP zo strany gen. sekretára.
UZNESENIE 2/03/2010

VV SZVP berie na vedomie obidve písomné správy od predsedu KK.

4) Správa trénera P. Tkáča z kvalifikačného turnaja na ME – U 17.
Na úvod si zobral slovo prezident SZVP Juraj Kula. Vyzval prítomných, či sa chcú k tejto
kapitole vyjadriť. Tréner U 17 Peter Tkáč poslal svoju správu písomne na sekretariát SZVP. V
tomto bode programu vystúpil reprezentačný tréner Roman Poláčik. Konštatoval, že táto
kategória splnila cieľ, zvíťazila na kvalifikačnom turnaji v Gorzówe (POL), postúpila na
augustové ME v Stuttgarte. Uviedol, že vzhľadom na perspektívu tohoto kolektívu je potrebné
dať im v rámci možností maximálnu podporu. Oboznámil prítomných o požiadavkách P. Tkáča
na najbližšiu prípravu pred ME U 17. V tejto súvislosti sa VV SZVP zaoberal aj plánom
športovej prípravy pre všetky kategorie. Člen VV SZVP Igor Propper oznámil, že konečná suma
rozpočtu pre rok 2010 bola oznámená deň pred zasadnutím a v z tohoto dôvodu je potrebné po
konzultácii so všetkými trénermi v najbližšej dobe zosúladiť plán prípravy reprezentačných
družstiev s finančnými možnosťami zväzu.
UZNESENIE 3/03/2010

VV SZVP poveruje trénera reprezentácie Romana Poláčika, aby v spolupráci s členom
VV SZVP Gabrielom Kertészom predložil plán prípravy všetkých reprezentačných
družstiev na rok 2010 aj s finančným návrhom akcií, do 15. 6. 2010.
T : 15.6.2010
Z : R. Poláčik, G. Kertész

5) Správa trénera R. Poláčika z kvalifikačného turnaja na ME.
Tréner seniorskej reprezentácie na úvod svojho vstupu uviedol, že pre úspešnú prípravu na
kvalifikačný turnaj na ME v Istanbule mal splnené zo strany zväzu všetky svoje požiadavky,
prípravu absolvovali v rámci plánu bez problémov. Konštatoval, že hráči v príprave odviedli
maximum. Výkonnostný cieľ však bohužiaľ splnený nebol a R. Poláčik konštatoval, že preberá
plnú zodpovednosť za nesplnenie cieľa. V rozhodujúcom zápase s domácou reprezentáciou sme
prehrali o jeden gól a na ME v Chorvátsku sme nepostúpili. Uviedol, že turecká diplomacia je
výrazne silnejšia ako slovenská a v tomto zápase rozhodli aj iné kritériá ako športová
výkonnosť. Prezident SZVP vo svojom vstupe povedal, že sa stotožňuje s hodnotením trénera
reprezentácie, nakoľko bol priamo prítomný na uvedenom zápase a vyslovil napriek
neúspešnému vystúpeniu plnú dôveru doterajšiemu realizačnému teamu pod vedením R.
Poláčika. V ďalšej časti zasadania si vzal slovo člen VV SZVP G. Kertész. Uviedol, že správa
trénera mu pripadá neúplná, málo adresná. Konštatoval, že považuje vystúpenie
reprezentačného družstva na kvalifikácii za maximálny neúspech. Na rozdiel od prezidenta
nepovažuje trénera R. Poláčika za vhodného na tento post, podľa neho na svoj post nestačí.
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Navrhol jeho odvolanie. V tejto súvislosti predniesol návrh, aby odstúpil prezident zväzu aj
s výkonným výborom. V reakciách na tento návrh vystúpili členovia VV SZVP I. Propper, T.
Mészáros a M. Pinčák. Vyslovili podporu stanovisku prezidenta zväzu. Na záver debaty si vzal
slovo prezident SZVP J. Kula. Na návrh G. Kertésza odvolať trénera reprezentácie uviedol, že
pred zasadaním vyzval účastníkov, aby doplnili program rokovania. Vzhľadom na to, že
program doplnený nebol, z tohto dôvodu odmietol dať hlasovať o návrhu G. Kertésza.

6) Informácie o medzinárodnom styku SZVP
V tomto bode programu vystúpil medzinárodný sekretár Š. Bottlik. Prítomných informoval na
úvod o programe mužskej reprezentácie:
- v termíne 20 - 22. 8. 2010 Dunajský pohár za účasti GBR, ROM, GRE, SVK,
miesto konania pravdepodobne v Košiciach, alternatíva Trebišov.
Reprezentácia U 17:
- MT Slovakia Cup 2010 v termíne 8. – 11. 7. 2010 v Novákoch za účasti CRO, HUN,
SRB, TUR, FRA, AUS, SVK
- MT Mulhouse (FRA) v termíne 30. 7. – 1. 8. 2010 - FRA, SVK, TUR, AUS
- ME U 17 v Stuttgarte (GER) 8. – 15. 8. 2010
Pre turnaj Slovakia Cup bol schválený do funkcie riaditeľa turnaja Štefan Bottlik
Reprezentácia U 15:
- MT Bukurest (ROM) 1.- 4.. 7. 2010 …. ESP, TUR, SVK, ROM, GEO
- MT Obrenovac (SRB) 18. -22. 8. 2010 za účasti 12 družstiev
Kadetky U 17:
- MT OH-N Dunaújváros (HUN) 14. – 18. 7. 2010
- ME U 17 Dneproderžinsk (UKR) 25. 7. – 1. 8. 2010
Ďalšie akcie budú doplnené v zmysle uznesenia 3/03/2010 po 15. 6. 2010.
V ďalšej časti zasadania sa VV opätovne zaoberal ponukou Srbského vodnopólového zväzu na
podpis zmluvy o spolupráci. V zmysle prijatého uznesenia 6/02/2010 z posledného zasadania VV
SZVP o prijatí tejto ponuky VV poveril prezidenta zväzu, aby podpísal so srbskou stranou
uvedený dokument.
UZNESENIE 4/03/2010

VV SZVP poveruje prezidenta SZVP Juraja Kulu, aby v mene zväzu podpísal zmluvu o
spolupráci so Srbským vodnopólovým zväzom.
T : ihneď
Z : Prezident SZVP

7) Prestup hráčov Bielika a Stehlíka do klubu NEREUS Žilina
K tejto problematike vystúpil člen VV J. Karabáš. Vysvetlil situáciu okolo nerealizovaného
prestupu týchto hráčov zo zahraničia (Belgicko) do klubu Nereus Žilina. Vinou neodôvodnených
prieťahov zo strany belgického klubu títo hráči nestihli realizovať prestup v stanovenom
termíne. LEN potvrdil neoprávnené nároky zahraničného klubu voči týmto dvom hráčom a
povolila prestup. Predseda Matričnej komisie Ján Foriš podal k tejto problematike svoje
písomné stanovisko. Vzhľadom na tieto okolnosti klub Nereus Žilina požiadal VV SZVP, aby
umožnil v rámci svojej právomoci výnimku z Prestupového poriadku a aby MK mohla po
splnení všetkých náležitostí doplať uvedených hráčov na súpisku prvoligového družstva mužov.
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UZNESENIE 5/03/2010

VV SZVP dnešným dňom, t.j. 7.5.2010 umožňuje prestup hráčov Bielika a Stehlíka do
klubu NEREUS Žilina pod podmienkou splnenia všetkých administratívnych náležitostí
podľa platného prestupového poriadku SZVP.
Za: 5

Proti: 1

Zdržal sa: 0

8) Informácia o zakladaní združenia klubov
Na úvod si vzal slovo prezident SZVP J. Kula. Vysvetlil, že podľa jeho názoru by sa mal zväz
viac venovať reprezentácii a organizácii rozvoja mládežníckeho vodného póla a preto by zväz
mal poskytnúť súhlas pre vznik organizácie – združenia klubov. Forma tohto združenia ešte
bude upresnená. Združenie klubov bude organizovať systém súťaží, zriaďovať športovotechnickú, rozhodcovskú a disciplinárnu komisiu.
J. Karabáš oznámil, že v najbližších týždňoch bude iniciovať stretnutie klubov, kde by sa mala
dohodnúť konkrétna forma budúceho združenia. Uviedol, že má predstavu, aby vznikla
marketingová spoločnosť pre potreby tohto združenia, ktorá by pomohla financovať činnosť
klubov.
UZNESENIE 6/03/2010

VV SZVP berie na vedomie informáciu člena VV SZVP Jozefa Karabáša o snahe klubov
založiť Združenie klubov EMM Extraligy. VV SZVP súhlasí so začatím prípravných
rokovaní o založení Združenia klubov EMM Extraligy. Zároveň sa určuje, aby
splnomocnený zástupca týchto klubov podal na ďaľšom rokovaní VV informáciu
o stave zakladania tohto združenia.
T : rokovanie nasledujúceho VV SZVP
Z : Prezident SZVP
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

9) Finančná situácia SZVP za 1. kvartál 2010.
V tejto časti vystúpil člen VV SZVP zodpovedný za financie Igor Propper. Na úvod informoval,
že došlo k odchodu účtovníčky SZVP z osobných dôvodov. Nová účtovníčka je postupne
zapracovaná. Konštatoval, že vzhľadom na zverejnenie štátnej dotácie na rok 2010 tesne pred
uskutočnením zasadania, plnenie finančného plánu naviazaného na akcie SZVP bude priebežne
aktualizované. Zväz za rok 2010 je po finančnej stránke vo vyrovnanej polohe.

10) Rokovanie o CTM - 2009, 2010.
V tejto časti rokovania vystúpil Tibor Mészáros, zasadajúcim predstavil materiál, ktorým splnil
úlohu, ktorú dostal na predošlom zasadaní VV SZVP 27. 2. 2010 v Košiciach. Uviedol, že sa
jedná len o návrh štruktúry, ktorú bude v prípade schválenia potrebné rozpracovať. Počas
diskusie prezentovali svoje pripomienky prezident SZVP a člen VV SZVP J. Karabáš.
UZNESENIE 7/03/2010

VV SZVP berie na vedomie materiál, ktorý predložil T. Mészáros. Ukladá mu, aby ho
v lehote do 15. 6. 2010 dopracoval a v spolupráci s Romanom Poláčikom doplnil
o konkrétne mená navrhnutých zodpovedných trénerov, zadať týmto trénerom úlohy
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súvisiace s metodikou práce v CTM tak, aby výstupom boli konkrétne športové podniky
CTM v roku 2010.
T : 15.6.2010
Z : T. Mészáros, R. Poláčik

11) Prípad štartu hráča Polovicza v zahraničnej súťaži.
Prezident SZVP pri prerokovaní štartu hráča K. Polovicza v zahraničnej súťaži bez súhlasu
SZVP uviedol, že v tomto prípade sa pridŕža stanoviska ŠTK uverejnenom v Zápise ŠTK č.
17/2010 zo dňa 17.4.2010.
7. Prípad POLOVICZ Krisztián (KVP Komárno) – trest
7.1 ŠTK SZVP na základe zistenia MK, sekretára SZVP a vlastného overenia si skutočností vo veci
zahraničného pôsobenia hráča POLOVICZA Krisztiána z KVP Komárno za družstvo Domino
Honvéd Budapest (MR) v republikovej súťaži rozhodla nasledovne:
1/ Trestá klub KVP Komárno poriadkovou pokutou vo výške 33,10 € za nedodržanie Čl.2
platného PP – V prestupovom konaní vystupujú ... , a Čl. 2 ods.6 DP – nerešpektovanie
a porušenie platných smerníc.
Termín uhradenie poriadkovej pokuty na účet SZVP je do 30. 04. 2010.
2/ Hráč POLOVICZ Krisztián má zastavenú činnosľ na 6 mesiacov od návratu a nahlásenia
do súťaží riadených SZVP a to v súlade s Čl. 1 ods. 8 DP a Čl. 8 ods.6 PP.
Zdôvodnenie:
A/ Menovaný ani klub si nesplnili povinnosti vyplývajúce z platného PP SZVP. Hráč bol klubom KVP
Komárno zapísaný na nasledovných súpiskách SZVP:
- ZM juniorov na rok 2009 pod por. číslom 14 zo dňa 20.10.2008,
- II. NL juniorov na rok 2009 pod por. číslom 14 zo dňa 19.11.2008,
- ZM kadetov na rok 2009 pod. por. číslom 9 zo dňa 17.10.2008,
- I. NL kadetov pod. por. číslom 9 zo dňa 19.11.2008.
B/ Menovaný hráč odohral súťažné stretnutia za družstvo Domino Honvéd Budapest (MR) v dňoch:
14.03.2010, 21.03.2010, 26.03.2010, 27.03.2010, 2.04.2010, 11.04.2010.
Predložené písomné vyjadrenie klubu je nedostatočné a nekonkrétne, a uvedený postup pri zmene
príslušnosti k zahraničnému klubu u hráča Polovicza Krisztiána je v rozpore s platným PP SZVP.

11) Rôzne.
Prezident SZVP sa zaoberal uznesením 4/07/2009 zo zasadania VV SZVP v Bojniciach,
ktorý sa týkal vytvorenia pracovnej skupiny SZVP, ktorá sa mala zaoberať možným zlúčením
zväzu so Slovenskou plaveckou federáciou. Pracovná skupina prišla k záveru, že pre SZVP bude
naďalej výhodnejšie v budúcnosti vystupovať ako samostatný právny subjekt. Písomné
vyrozumenie o tomto rozhodnutí predsedovi SPF Mgr. Jozefovi Bazálikovi zašle gen. sekretár
SZVP
Prezident SZVP informoval o podpise dohody medzi SZVP a FTVŠ UK Bratislava, ktorá
sa týka vzdelávacieho procesu budúcich trénerov, rozhodcov a delegátov. Túto skutočnosť VV
SZVP zobral na vedomie.
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VV SZVP prerokoval list Slávie UK Bratislava, ktorého obsahom bolo odvolanie sa voči
rozhodnutiu ŠTK o poradí družstiev v EMM Extralige podľa celkového počtu strelených gólov
pri rovnakom počte bodov v tabuľke a aj rovnosti vzájomného skóre.
VV vzal list na vedomie s tým, že rozhodnutie ŠTK o poradí družstiev po dlhodobej časti
v EMM Extralige v súťažnej sezóne 2009/2010 je v zmysle platného súťažného poriadku.
Ďalej sa VV SZVP zaoberal písomným materiálom predsedu MK J. Foriša, o zmene
preukazov trénerov, rozhodcov, športových delegátov a výmenu licencií hráčov a členov SZVP.
ktorý predložil na rokovanie.

1. Návrh na zmenu preukazov T z dôvodu novej stupnice vzdelávania.
Preukaz bude obsahovať:
číslo licencie (preukazu),dátum vydania, fotografiu, meno a priezvisko, rodné číslo,
adresu
a) nadobudnutú kvalifikácu T
b) záznam činnosti (za rok, názov klubu, vek kategóriu trénovaných športovcov)
c) trénerskú licenciu (stupeň), potvrdenie o získaní (matrika), pečiatku matriky
2. Návrh na zmenu preukazov R, ŠD (športového delegáta z dôvodu novej stupnice
vzdelávania .
Preukaz bude obsahovať:
d) číslo licencie (preukazu),dátum vydania, fotografiu, meno a priezvisko, rodné
číslo, adresu
e) nadobudnutú kvalifikáciu R, ŠD
f) záznam činnosti (za rok), (potvrdí KR SZVP)
g) rozhodcovskú licenciu (stupeň), potvrdenie o získaní (matrika), pečiatku matriky
Z uvedeného dôvodu bude potrebné novelizovať :
- Licenčný poriadok trénerov.
- Licenčný poriadok rozhodcov.
3. Návrh na výmenu licencií hráčov a členov :
a) Licencie hráčov /-iek/ pre mládežnícke kategórie vrátane hráčiek. (žiacke
kategórie – kadeti a juniori – dospelí)
b) Licencie členov /-iek/ SZVP.
Pozn.: Licencie by boli farebne odlíšené (bude na nich uvedená doba platnosti –
povinná výmena.)
Obsahovo budú totožné z terajšími licenciami naviac budú obsahovať rodné číslo
a príslušnosť k materskému klubu.
Harmonogram výmeny navrhujem nasledovne: kadeti(-ky) a juniori(-ky) v júni 2010,
11.roč. mladší a starší žiaci a žiačky v júli, muži a ženy v auguste 2010.
4. Návrh k súťažiam SZVP
a) Súťaž vyhlásiť najneskôr do konca mája 2010 pre všetky kategórie.
b) Vymenovať súťaže, vekové kategórie, systém príslušnej súťaže, termíny súťaže,
podmienky pre účasť, určiť termín pre prihlásenie do súťaže.
c) Prihlásenie do súťaže spojiť s úhradou za príslušnú súťaž prípadne ako skupinu.
Ako napríklad v súťažnom ročníku 2009/2010.
Jedna platba za súťaže mužov (Slov.pohár, Zimné majstrovstvá,Extraliga) doteraz 360 €
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Jedna platba za súťaže mužov (Slov.pohár, Zimné majstrovstvá, 1.liga mužov) doteraz 290 €
Jedna platba za súťaže juniorov (Slov.pohár, Zimné majstrovstvá, Slovenská
národná liga) -doteraz
Jedna platba za súťaže kadetov (Zimné majstrovstvá, Slovenská národná liga )
Jedna platba za súťaže st. žiakov (Zimné majstrovstvá, Slovenská národná liga)
Jedna platba za súťaže ml. žiakov (Oblastná súťaž, Slovenská národná liga ...)
Jedna platba za súťaže 11.roč. (Oblastná súťaž, Slovenská nár. liga, )
Jedna platba za súťaže žien (Slov. pohár, Zimné majstrovstvá, Slovenská nár. liga)
Jedna platba za súťaže junioriek U19 (Slov.pohár, Zimné majstrovstvá, Slovenská
nár. liga )
Jedna platba za súťaže kadetiek U 17 (Slov. pohár, Zimné majstrovstvá, Slovenská
nár. liga)
Jedna platba za súťaže žiačiek U 14 (Zimné majstrovstvá, Slovenská nár. liga )
Poznámka : Každá súťaž musí mať samostatnú súpisku s výnimkou postupovej
súťaže z oblastnej súťaže s príslušným označením súťaže
d) Rigorózne určiť, že bez kvalifikácie a priznanej licencie trénera nebude môcť byť
uvedený na súpiske ako tréner resp. asistent trénera!
e) Spolu so súpiskou musí klub predložiť žiadosť o pridelenie (predĺženie) licencií
trénerom a asistentom trénera s uvedením družstva, ktoré bude trénovať alebo
viesť v súťaži)
UZNESENIE 8/03/2010

VV SZVP schvaľuje materiál, ktorý predložil Predseda MK SZVP J. Foriš o zmene
preukazov tránerov, rozhodcov, športových delegátov a výmenu licencií hráčov a členov
SZVP. Ukladá Predsedovi MK SZVP, aby v lehote do 30. 9. 2010 zabezpečil výmenu
preukazov.
T : 30.09.2010
Z : Predseda MK SZVP

Na záver zasadania oznámil člen VV SZVP Jozef Karabáš svoje odstúpenie z Výkonného
výboru dňom 7. 5. 2010. Ako dôvod uviedol jednak pracovnú vyťaženosť, snahu angažovať sa
viac v budúcom Združení klubov vodného póla a aj preto, že konsolidáciou finančných pomerov
zväzu považuje svoju úlohu za skončenú. Prezident zväzu mu pri tejto príležitosti vyslovil
poďakovanie za odvedenú prácu.
Zapísal:

Robert Bohuš
Generálny sekretár SZVP

Schválil:

JUDr. Juraj Kula
Prezident SZVP

