Z á p i s č. 3/2009
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa
konalo dňa 25. 5. 2009 v Košiciach.
Prítomní:

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

Hostia:
L. Bottlik, Š. Bottlik, K. Bačo, V. Illes, O. Gajdáč
Ospravedlnení: P. Borsig, J. Ligocký,
PROGRAM:
1) Úvod
2) Informácia o dotáciách MŠ SR pre rok 2009
3) Informácia o príprave LTC a HTC 2009
4) Reprezentácia SR
5) Model súťaţí pre sezónu 2009/2010
6) Reprezentačný tréner pre seniorské druţstvo

1). Úvod
Zasadanie VV SZVP bolo spojené s posedením pri príleţitosti oslavy ţivotného jubilea - 50.
narodenín prezidenta SZVP JUDr. Juraja Kulu.
Na začiatku prezident SZVP privítal prítomných členov a hostí a otvoril druhé zasadnutie VV
SZVP v roku 2009. Oznámil témy, o ktorých by sa na zasadaní malo hovoriť – model súťaţí pre
rok 2009/2010 pre muţské a ţenské kategórie. Informoval o stretnutí klubov v Novákoch, ktoré
sa takisto týkalo budúcoročných súťaţí. Ďalej prezident spomenul program nadchádzajúcich
reprezentačných akcií (LTC, HTC, Dun. pohár, …). Ako jednu z najdôleţitejších tém spomenul
otázku trénera seniorskej muţskej reprezentácie. Vzhľadom na neformálny charakter
zasadnutia VV J. Kula oznámil, ţe nebude vykonaná kontrola uznesení z predošlého zasadania
VV

2). Informácia o dotáciách MŠ SR pre rok 2009.
V ďalšej časti zasadania gen. sekretár oboznámil prítomných s aktuálnou situáciou, ktorá sa
týka štátnych dotácií pre vodné pólo na rok 2009 pre kapitoly: Štátna športová reprezentácia a
rozvoj športových odvetví a Športovo-talentovaná mládeţ.
Pre štátnu športovú reprezentáciu Ministerstvo školstva SR schválilo sumu vo výške 238.240,- €,
ktorá zahŕňa aj sumu vo výške 71.470,-€ určenú na mzdy pracovníkov aparátu a reţijné
náklady. Pre kapitolu Športovo-talentovaná mládeţ je vyčlená suma vo výške 108.050,- €. GS
skonštatoval, ţe celková suma štátnych prostriedkov je oproti minulému roku zníţená o cca 2
milióny Sk. Vzhľadom na tieto informácie VV skonštatoval, ţe bude potrebné prepracovať
finančný plán, resp. rozpočet, s ktorým sa doteraz pracovalo

3). Informácia o príprave LTC a HTC 2009.
V tejto časti zasadania medzinárodný sekretár SZVP ing. Štefan Bottlik a gen. sekretár
informovali prítomných o aktuálnom stave príprav na turnaje Low Tatras Cup, ktorý sa

uskutoční v dňoch 10.- 12. júla 2009 v Topoľčanoch a High Tatras Cup v Novákoch v termíne 6.9. augusta 2009. Prebehla diskusia o rôznych problémoch súvisiacich s organizačným
zabezpečením oboch podujatí. Bol prijatý názor, ţe bude potrebné zabezpečiť stravovanie
zúčastnených druţstiev v hoteloch, resp. penziónoch, v ktorých budú tieto druţstvá ubytované.

4). Reprezentácia SR
Zväzový kapitán Ladislav Bottlik informoval prítomných o akciách reprezentačných kolektívov
za obdobie od posledného zasadania VV.
U 20 - skonštatoval, ţe táto reprezentácia sklamala, nesplnila cieľ, neprebojovala sa na ME U 20
do Chanie (GRE), v kľúčovom zápase sme prehrali o jeden gól s Macedónskom.
U 18 - oboznámil o VT v Terste, vyslovil spokojnosť s priebehom prípravy na uvednom VT,
ďalej podal informáciu o úspešnom víťaznom vystúpení tohoto kolektívu na LEN turnaji
v Laval (FRA) v konkurencii druţstiev Francúzska, Holandska a Turecka.
U 16 - informoval o účasti tohoto druţstva na MT v Prahe, kde vyhrali tento turnaj.
Skonštatoval, ţe konkurencia na tomto turnaji dostatočne nepreverila výkonnosť v tejto
kategórii. Napriek tomu vyslovil spokojnosť s doteraz odvedenou prácou trénera P. Tkáča.
Ďalej podal správu o VT, ktoré absolvovali ţeny v Novákoch a kolektív U 20 v Ţiline a Martine.
Ďalšia časť programu bola venovaná diskusii o celkovej úrovni pripravenosti hráčov
v juniorskych reprezentáciách. L. Bottlik skonštatoval slabú kondičnú pripravenosť hráčov,
vyplývajúcu zo nedostatočnej práce trénerov v oddieloch. Ako jednu z príčin označil absenciu
dvojázového tréningu v mládeţníckych kategóriách, či uţ z objektívnych alebo subjektívnych
dôvodov. Oznámil, ţe nariadil trénerom, aby pred kaţdým tréningom hráči absolvovali
špecifické kondičné cvičenia. Prezident J. Kula ako jedno z riešení na zlepšenie stavu odporúčal
zvýšiť intenzitu tréningov zameraných na prácu nôh. Viacerí členovia VV vyslovili poţiadavku,
aby zväzový kapitán sa podieľal na metodickom usmernení ohľadom tréningových plánov pre
trénerov CTM
UZNESENIE 1/03
VV SZVP poveruje zväzového kapitána, aby vypracoval metodické usmernenie k tréningovému
procesu pre trénerov CTM.
T: 30 dní

5). Model súťaţí pre sezónu 2009/2010
V tomto bode vystúpil člen VV J. Karabaš, informoval prítomných o jednaní, ktoré prebehlo
Novákoch. Povedal, ţe má poverenie od klubov, aby analyticky spracoval model, ktorý by
predpokladal jeden zápas len v sobotu, zároveň by sa tieto zápasy pre ušetrenie cestovných
nákladov skoordinovali s jednou mládeţníckou kategóriou (kadeti, príp. st.ţiaci). Do diskusie sa
prihlásil predseda ŠTK V. Illes, vyslovil názor, ţe spomenutý systém súťaţí nie je vhodný
z dôvodu prílišnej časovej náročnosti, ţe neberie do úvahy moţné reprezentačné akcie. Do
diskusie sa zapojil člen VV G. Kertész s názorom, ţe je potrebné, aby kluby vyhodnotili uplynulý
súťaţný ročník extraligy v zmysle súťaţného poriadku.
Preseda RK a medzinárodný sekretár Š. Bottlik vo svojom vystúpení vyslovil poţiadavku, aby
model súťaţí bol navrhovaný koncepčne, dlhodobo, na obdobie minimálne troch rokov. Ďalej
vyslovil poţiadavku, aby sa VV znovu zaoberal moţnosťou zvýšenia ošatného pre rozhodcov,
ktoré by mohlo zvýšiť ich motiváciu podávať kvalitnejšie výkony, resp. by pritiahlo nových,
resp. mladších záujemcov o rozhodcovskú činnosť.
Ďalej J. Karabaš vo svojom vystúpení spomenul poţiadavku väčšej autonómie extraligových
klubov pri organizovaní súťaţe a zriadenie ligovej komisie zo zástupcov klubov. Opätovne bola
spomenutá otázka vetovania rozhodcov.

6). Reprezentačný tréner pre seniorské druţstvo
V záverečnej časti zasadania prezident opätovne otvoril otázku obsadenia miesta seniorského
reprezentačného druţstva. Znovu vyzval členov VV, aby do 10.6.2009, resp. do ďalšieho
zasadania VV SZVP, ktoré sa uskutoční 20.6.2009 v Novákoch, navrhli kandidáta na tento post.

Zapísal:

Robert Bohuš
Generálny sekretár SZVP

Schválil:

JUDr. Juraj Kula
Prezident SZVP

