Z á p i s č. 03/2011
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa
konalo dňa 15. 04. 2011 v Novákoch.
Prítomní:

J. Kula, P. Mihalkovič, J. Baranovič,, M. Kupka, Š. Šmihuľa S. Vaňo

Hostia:
Ospravedlnení:
PROGRAM:
1. Úvod

2. Schválenie medzinárodných turnajov organizovaných SZVP v roku 2012
3. Organizačný poriadok pre organizovanie medzinárodných reprezentačných akcií
4. Výklad Prestupového poriadku: štart hráčov Extraligy v 1.lige
5. Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2011
6. Schválenie organizačnej štruktúry Trénersko-metodickej komisie a jej náplň
7. Prerokovanie programu ženských reprezentačných družstiev v roku 2011
8. Rôzne

1). Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP.
2). Schválenie medzinárodných turnajov organizovaných SZVP v roku 2012
VV SZVP prerokoval organizovanie medzinárodných turnajov SZVP v roku 2012.
V roku 2012 bude SZVP organizovať 2 turnaje:
- Dunajský pohár (muži, 4 družstvá, nebude zaradený v kalendári LEN)
- Slovakia Cup (juniori U19 – 1993, 6 družstiev, zaradiť do kalendára LEN).
Okrem toho VV SZVP zobral na vedomie informáciu, že v roku 2012 budú nasledovné vrcholné
podujatia:
ME 2012 muži, ženy
ME U19 juniori
ME U19 juniorky
UZNESENIE 2/03
VV SZVP schvaľuje organizáciu dvoch medzinárodných turnajov v roku 2012:
- Dunajský pohár (nebude zaradený v kalendári LEN)
- Slovakia Cup-u (zaradiť do kalendára LEN).
Za:
T: Ihneď

5

Zdržal sa:
0
Proti:
Z: Generálny sekretár SZVP

0

3). Organizačný poriadok pre organizovanie medzinárodných reprezentačných akcií
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VV SZVP prerokoval návrh Organizačného poriadku pre organizovanie medzinárodných
reprezentačných akcií.
UZNESENIE 3/03
VV SZVP schvaľuje Organizačný poriadok pre organizovanie medzinárodných
reprezentačných akcií.
Za:
5
Zdržal sa:
0
Proti:
0
T: Ihneď
Z: Generálny sekretár SZVP
4). Výklad Prestupového poriadku: štart hráčov Extraligy v 1. lige
VV SZVP prerokoval návrh výkladu prestupového poriadku týkajúceho sa štartu hráčov
zaradených na súpiske pre Extraligu v 1.lige:
1. Hráči klubu (vrátane tých, ktorí sú v klube na riadnom hosťovaní bez obmedzenia), môžu
byt v neobmedzenom počte napísaní aj na súpisku “B” družstva pre štart v 1.lige.
2. Hráči materského klubu (na súpiske pre Extraligu), môžu hosťovať v klube pre 1.ligu,
pokiaľ urobia hosťovanie pre konkrétnu kategóriu do klubu pre 1.ligu (možnosť
striedavého štartu aj v Extralige aj v 1.lige, ak sa časovo prelínajú).
3. Hráči materského klubu, ktorí nie sú na žiadnej súpiske materského klubu, môžu
hosťovať v klube pre 1.ligu, pokiaľ urobia hosťovanie pre konkrétnu kategóriu do klubu
pre 1.ligu (nie je ale možne urobiť riadne neobmedzene hosťovanie, len hosťovanie pre
konkrétnu kategóriu).
4. Hráči, ktorí sú v extraligovom klube na hosťovaní pre Extraligu, môžu byt napísaní na
súpisku materského klubu pre 1.ligu (v extralige hosťujú len pre konkrétnu kategóriu).
V zmysle týchto záverov je možné postupovať, pri potvrdzovaní súpisiek pre 1.ligu.
UZNESENIE 4/03
VV SZVP schvaľuje prednesený návrh výkladu prestupového poriadku v súvislosti so
štartom hráčov zapísaných na súpiske pre Extraligu v družstvách pre 1.ligu.
Za:
5
Zdržal sa:
0
Proti:
0
T: Ihneď
Z: generálny sekretár SZVP
5). Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2011

P. Mihalkovič informoval členov VV SZVP o čerpaní finančných prostriedkov za
obdobie v I. štvrťroku 2011.
Konštatoval, že MŠ SR doteraz nezverejnilo výšku dotácie pre SZVP na rok 2011
a preto SZVP nepozná s akými finančnými prostriedkami celkovo može počítať. Doteraz
bola na SZVP z MŠ SR poukázaná len zálohová platba.
UZNESENIE 5/03
VV SZVP berie na vedomie čerpanie finančných prostriedkov za obdobie I. štvrťroku
2011.
Za:
5
Zdržal sa:
0
Proti:
0
T: Ihneď
Z: generálny sekretár SZVP

6). Schválenie organizačnej štruktúry Trénersko-metodickej komisie a jej náplň
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VV SZVP prerokoval Uznesenie 6e/08 zo dňa 29.10.2010, ktorého obsahom je návrh
členov Trénersko-metodickej komisie. Diskutoval o vypracovaní metodiky, organizačnej
štruktúry a harmonogramu práce komisie. VV SZVP sa zhodol, na obsadení Trénerskometodickej komisie (TMK) nasledovne:
- TMK bude organizačne viesť prezident SZVP
- členmi TMK budú:
o reprezentační tréneri mužov a žien
o 2 metodici (tréneri s príslušným vysokoškolským vzdelaním
o tréner z praxe

VV SZVP prerokoval návrhy konkrétnych osôb na pozície v TMK. Vzhľadom k tomu, že
zatiaľ nedisponoval súhlasom navrhovaných osôb, poveril členov VV SZVP, aby
s navrhnutými osobami túto prácu prerokovali.
UZNESENIE 6/03
VV SZVP ukladá prezidentovi SZVP vypracovať harmonogram plnenia úloh Trénerskometodickej komisie v roku 2011.
VV SZVP poveruje svojich členov Š.Šmihulu a P.Mihalkoviča, prerokovať vymenovanie
navrhnutých osôb do pozícií v TMK.
Za:
5
Zdržal sa:
0
Proti:
0
T: Ihneď
Z: Prezident SZVP
7). Prerokovanie programu ženských reprezentačných družstiev v roku 2011
VV SZVP prerokoval program ženských reprezentačných družstiev v roku 2011.
Poukázal na nutnosť šetriť finančné prostriedky resp. zabezpečenia zdrojov mimo SZVP:
U15
VV SZVP pre túto kategóriu navrhuje rovnaký model, ako pre kategórie chlapcov U11 až U15,
pričom dva výcvikové tábory navrhuje organizovať s finančných prostriedkov rodičov.
U17
VV SZVP zobral na vedomie informáciu, že realizačný tím zabezpečí financovanie 3 VT a MT
v Topoľčanoch sponzorsky.
U20
VV SZVP z dôvodu účasti prakticky všetkých reprezentantiek v tejto vekovej kategórii na VT
v kategóriách U17 a žien ruší plánované 3 akcie tejto vekovej kategórie.
Ženy
VV SZVP poveril p.Baranoviča prerokovať prípadné zrušenie VT v septembri v Bratislave
s reprezentačnou trénerkou.
UZNESENIE 7/03
VV SZVP schvaľuje prednesené návrhy – zmeny v organizácii a financovaní programu
ženských reprezentačných družstiev.
Za:
5
Zdržal sa:
0
Proti:
0
T: Ihneď
Z: generálny sekretár SZVP

8). Rôzne
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Reprezentačné nominácie SR 2011
Člen VV SZVP a zároveň zodpovedný za zložku ženských reprezentačných družstiev J.
Baranovič oznámil širšiu nomináciu pre kvalifikačný zápas žien Francúzsko proti Slovensku,
ktorý sa bude konať vo Francúzsku (Nice), dňa 30.4.2011.
Nominácia hráčov:
K. Miháliková, M. Kucianová, M. Migrová, M. Žiaková, L. Valocká, S. Lazarová, M. Kuníková,
P. Laciková, Z. Kopcová, K. Lindtnerová, K. Šándriková, E. Szapuová, D. Kovačičová, I.
Mihalkovičová, M. Barániková
Člen VV SZVP a zároveň zodpovedný za zložku mužských reprezentačných družstiev Š.
Šmihuľa oznámil širšiu nomináciu pre kvalifikačný zápas mužov Slovenska proti družstvu Izrael,
konaný v Košiciach dňa 11.5.2011.
Nominácia hráčov:
M. Gogola, L. Kozmér, A. Nagy, M. Mravík, K. Bačo, M. Molnár, M. Faměra, J. Hrošík, P.
Nižný, V. Plvan, A. Janíček, M. Kolárik, J. Zaťovič, L. Ďurík, M. Kratochvíl, S. Nagy
UZNESENIE 8a/03
VV SZVP schvaľuje širšiu nomináciu mužského a ženského reprezentačného družstva pre
kvalifikačné zápasy.
Za:
5
Zdržal sa:
0
Proti:
0
T: Ihneď
Z: generálny sekretár SZVP
Arbitrážna komisia
VV SZVP vykonávajúci činnosť Arbitrážnej komisie SZVP prerokoval odvolanie sa klubu
TOZAN SC Topoľčany voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie zo dňa 8. 11. 2010.
VV SZVP konštatuje, že zavinenie inzultácie rozhodcu fanúšikom klubu TOZAN SC Topoľčany
bolo preukázané a udelenie pokuty zo strany DK bolo odôvodnené. Zároveň však zastáva názor,
že incidentu sa dalo predísť zabezpečením riadnej usporiadateľskej služby organizujúcim klubom
NCHZ Nováky. Z uvedeného dôvodu konštatuje, že incident bol rovnakou mierou zavinený
fanúšikom klubu ako aj organizujúcim klubom a ukladá uhradiť stanovenú pokutu 200 €
spoločne t.j. klub TOZAN SC Topoľčany uhradí 100€ a klub NCHZ Nováky uhradí 100€.
UZNESENIE 8b/03
VV SZVP v pôsobnosti Arbitrážnej komisie ukladá klubom TOZAN SC Topoľčany
a NCHZ Nováky uhradiť spoločne stanovenú pokutu 200€ rovnakou čiastkou po 100 €.
Za:
5
Zdržal sa:
0
Proti:
0
T: Ihneď
Z: generálny sekretár SZVP
Personálne obsadenie kancelárie SZVP
Prezident SZVP navrhol, aby bola vytvorená pracovnú pozíciu ,,asistentka“ pre potreby
kancelárie SZVP. Na pozíciu asistentky navrhol p. Beníkovu. Zároveň požiadal p.Mihalkoviča,
aby s ňou prerokoval nástup a platové podmienky.
UZNESENIE 8c/03
VV SZVP schvaľuje vytvorenie pozície asistentky na sekretariáte SZVP a poveruje p.
Mihalkoviča prerokovaním platových podmienok a termínu nástupu s navrhovanou p.Beníkovou.
Za:
5
Zdržal sa:
0
Proti:
0
T: Ihneď
Z: generálny sekretár SZVP

Dunajský pohár 2011
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VV SZVP prerokoval návrh o usporiadaní 50. výročia Dunajského pohára konaného
v Bratislave dňa 24.-26.6.2011. Navrhovaným usporiadateľom akcie bol klub Slávia UK
Bratislava.
Za garanta Dunajského pohára za VV SZVP navrhuje p. Mihalkoviča a za predsedu
organizačného výboru navrhuje S. Vaňa. Berie na vedomie, že zástupcom usporiadajúceho
oddielu bude M. Giba.
UZNESENIE 8d/03
VV SZVP poveruje klub Slávia UK Bratislava usporiadať 50. výročia Dunajského
pohára. Zároveň určuje P. Mihalkoviča za garanta za VV SZVP a S. Vaňa za predsedu
organizažného výboru. VV SZVP berie na vedomie, že zástupcom usporiadajúceho oddielu je
M.Giba.
Za:
5
Zdržal sa:
0
Proti:
0
T: Ihneď
Z: generálny sekretár SZVP
Akreditácia
P. Mihalkovič informoval členov VV SZVP, že Akreditačná komisia prerokovala
akreditáciu vzdelávacích programov rozhodcov a trénerov. Akreditačná komisia prerušila
konanie a požiadala o doplnenie údajov o lektorskom zbore (licencie SZVP). Akreditačná komisia
by mala akreditáciu vzdelávacích programov opäť prerokovať začiatkom júna.
Univerziáda
Prezident SZVP informoval o priebehu rokovania s členmi pre organizáciu univerzitného
športu v SR ohľadom zúčastnenia sa reprezentačného družstva SZVP na letnej univerziáde.
Súťaž dievčenských mládežníckych kategórií
VV SZVP prerokoval úvahu, o spoločných súťažiach chlapčenských a dievčenských
kategórií. VV SZVP poveruje J. Baranoviča spracovať návrh možných spoločných súťaží podľa
výkonnostných stupňov hráčok v lehote do 30.5.2011.
Kancelárske priestory SZVP
VV SZVP poveruje S. Vaňa rokovaním o zabezpečenie nových kancelárskych priestorov
pre SZVP.
Dopravný prostriedok pre SZVP
VV SZVP poveruje P. Mihalkoviča v spolupráci s generálnym sekretárom S. Vaňom
osloviť potenciálnych poskytovateľov s návrhom na sponzorské poskytnutie motorového vozidla
pre potreby SZVP.

Zapísal:

Stanislav Vaňo
Generálny sekretár SZVP

Schválil:

Juraj Kula
Prezident SZVP
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Náplň práce sekretariátu SZVP a príslušných partnerov
pri organizovaní daného športového podujatia na území SR
Výkonný výbor SZVP
1. schválenie nominácie daného reprezentačného výberu na dané podujatie,
2. schválenie rozpočtu daného športového podujatia,
3. rozhodovanie o všetkých koncepčných a zásadných veciach pri organizovaní daného podujatia,
Generálny sekretár SZVP
1. je garantom daného podujatia,
2 zabezpečuje všetky potrebné služby (ubytovacie, stravovacie, prepravné) pre zúčastnené družstvá,
rozhodcov, delegátov a pozvaných hostí daného podujatia,
3. zabezpečuje všetky potrebné náležitosti v súvislosti so slávnostným obedom daného podujatia,
4. zabezpečuje príslušných cien pre najlepších hráčov daného podujatia (najlepší brankár, najlepší
strelec, najlepší hráč),
5. v spolupráci s usporiadateľom zodpovedá za technické zabezpečenie slávnostného ceremoniálu
daného podujatia,
6. na základe schválenej nominácie VV SZVP zasiela pozvánky pre reprezentantov SR pre dané
podujatie,
7. informuje médiá o všetkých potrebných skutočnostiach daného podujatia,
Medzinárodný sekretár SZVP
1. v spolupráci s generálnym sekretárom zabezpečuje všetky potrebné administratívne
náležitosti (letenky, ubytovanie a stravu) pre rozhodcov a delegáta daného podujatia ako aj ich
dopravu v rámci celého daného podujatia,
2. zabezpečuje všetky administratívne podklady potrebné pre konanie technickej porady a taktiež
zabezpečuje celú organizáciu technickej porady,
3. zabezpečuje dôstojný priebeh slávnostného ceremoniálu daného podujatia,
Zväzový kapitán a reprezentačný tréner SR
1. navrhuje VV SZVP nomináciu daného reprezentačného výberu na dané podujatie
2. navrhuje na schválenie VV SZVP prípravu daného reprezentačného výberu na dané podujatie,
3. navrhuje a vykonáva v spolupráci s príslušným reprezentačným trénerom vylosovanie daného
podujatia,
SZVP marketing s.r.o.
1. zabezpečuje komplexne dané podujatie po stránke marketingovej

Usporiadateľ daného podujatia
1. zabezpečuje komplexnú prípravu hracieho bazéna pre uskutočnenie zápasu ako aj technické
zázemie potrebné pre realizáciu zápasu,
2. zabezpečuje prítomnosť primeraného počtu príslušníkov usporiadateľskej služby,
3. zabezpečuje primeraný počet príslušných priestorov pre rozhodcov, delegáta a družstvá,
4. zabezpečenie potrebného množstva tekutín a prípadne aj iného občerstvenia pre rozhodcov,
delegáta a stolík,
V Košiciach dňa 31.5.2011

Juraj Kula
Prezident SZVP

