Z á p i s č. 4/2010
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa konalo dňa
2.7.2010 v Komárne.
Prítomní:

J. Kula, M. Kupka, T. Meszáros, M. Pinčák, J. Ligocký, P. Mihalkovič, R. Bohuš

Hostia:

R. Poláčik, J. Mišík, O. Gajdáč

Ospravedlnení: I. Propper, G. Kertész
PROGRAM:
1. Úvod
2. Kontrola uznesení,
3. Kooptovanie nového člena VV SZVP
4. Menovanie nového zväzového kapitána od 1.7.2010
5. Rozšírenie extraligy.
6. Prerokovanie návrhov reprezentačných akcií pre rok 2011 – kvalifikácie muži, ženy
7. Informácia o zakladaní Združenia klubov
8. Model súťaží a určenie vekových kategórií pre sezónu 2010/2011
9. CTM 2010
10. Rôzne.

1). Úvod
Prezident SZVP JUDr. Juraj Kula privítal prítomných členov a hostí a otvoril štvrté
zasadnutie VV SZVP v roku 2010, navrhol doplniť program rokovania o kooptáciu nového
člena VV SZVP Ing. Pavla Mihalkoviča z klubu Slávie UK Bratislava, ďalej menovanie nového
zväzového kapitána a rozšírenie extraligy z pôvodných šesť na osem účastníkov. Prítomný Pavol
Mihalkovič vyslovil súhlas s návrhom prezidenta SZVP na jeho koptáciu za člena VV.
Všetci prítomní členovia VV SZVP jednohlasne súhlasili s návrhom prezidenta SZVP J.
Kulu o rozšírenie programu.

2) Kontrola uznesení
Splnené uznesenia:

1/03, 2/03, 3/03, 4/03, 5/03, 6/03, 7/03, 8/03,

Čiastočne splnené úlohy:
Trvajúce úlohy:

3). Kooptovanie nového člena VV SZVP
Prezident SZVP navrhol kooptovať za nového člena VV SZVP na voľné miesto člena VV
SZVP, Ing. Pavla Mihalkoviča.
UZNESENIE 1/04/2010
VV SZVP schválil kooptáciu Ing. Pavla Mihalkoviča za člena VV SZVP
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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4). Menovanie nového zväzového kapitána od 1.7.2010
Prezident SZVP vyslovil návrh, aby od 1.7.2010 bol menovaný do funkcie zväzového
kapitána doterajší tréner reprezentačného družstva mužov Roman Poláčik s tým, že aj naďalej
bude trénerom družstva SR vo vodnom póle mužov.
UZNESENIE 2/04/2010
VV SZVP schválil vymenovanie Romana Poláčika do funkcie zväzového kapitána s účinnosťou
od 1.7.2010.
Za : 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5) Rozšírenie Extraligy
Prezident SZVP na úvod tejto časti prerokovaného programu odôvodnil prínos
rozšírenia účastníkov z pôvodných šesť na osem účastníkov. S tým bude súvisieť aj zmena
hracieho systému. Uviedol, že sponzor najvyššej súťaže je pripravený finančne zabezpečiť tento
krok. Zvýšenie počtu účastníkov ligy podľa jeho názoru prispeje k zvýšeniu atraktívnosti ako aj
kvality súťaže po športovej stránke.
UZNESENIE 3/04/2010
VV SZVP schválil rozšírenie EMM Extraligy mužov na osem účastníkov s účinnosťou od sezóny
2010/2011 do budúcna.
Za : 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6) Prerokovanie návrhov reprezentačných akcií pre rok 2011
– kvalifikácie muži, ženy
Zväzový kapitán informoval prítomných o systéme kvalifikačných zápasov na ME
mužov 2012 v Rotterdame. Kvalifikácia začne 30. 10. 2010, systém bude iný ako doteraz, začne
sa hrať v šiestich skupinách po štyroch účastníkoch, ktorí odohrajú vzájomné zápasy systémom
doma – vonku. Podal návrh, aby VV SZVP odsúhlasil prihlásenie družstva mužov do
kvalifikácie, ďalej navrhol, aby pre rok 2011 bolo prihlásené na ME družstvo U 17 (hráči nar.
1994 a mladší). Prítomní boli informovaní aj o prebiehajúcej príprave družstva U 15 (nar. 1995
a ml.), ďalej o príprave družstiev U 17 chlapcov a dievčat na nadchádzajúce ME tejto kategórie
(nar. 1993 a ml.) v Stuttgarte (GER) a Dneproderžinsku (UKR). V ďalšej časti informoval o
nadchádzajúcom programe pre mužov – spoločný tréningový pobyt s gréckou reprezentáciou
a jubilejný 50. ročník Dunajského pohára v dňoch 20.- 22. 8. 2010 v Košiciach za účasti
družstiev Grécka, Rumunska, Veľkej Británie a Slovenska.
V ďalšej časti programu P. Mihalkovič, predložil materiál vo veci žiadosti o schválenie
prihlásenia žien do kvalifikácie na ME. Uviedol, že si uvedomuje finančnú situáciu zväzu
a zaviazal sa v mene ženskej zložky k maximálnej možnej úspore nákladov, prisľúbil aj
čiastočné financovanie účasť žien na kvalifikácii ME z vlastných zdrojov. V následnej debate
prezident zväzu uviedol, že vzhľadom na nový systém kvalifikácie pre mužov aj ženy vo
finančnom rozpočte nie sú rezervy na kvalifikačné zápasy ME, v roku 2010 v kategórii žien.
UZNESENIE 4/04/2010
VV SZVP poveruje medzinárodného sekretára Ing. Štefana Bottlika, aby v termíne do 15. 7.
2010 prihlásil mužskú a ženskú reprezentáciu SR do kvalifikačného cyklu na ME 2012 s tým, že
ženská reprezentácia SR si finančné prostriedky na kvalifikačné zápasy konané v roku 2010
zabezpečí sponzorskými prostriedkami..
Za : 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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7) Informácia o zakladaní Združenia klubov
V tomto bode programu si vzal úvodné slovo prezident SZVP. Ako už zdôraznil na
minulom zasadaní VV SZVP, motiváciou tohto kroku je hlavne väčšia autonómia klubov pri
riadení vlastných súťaží a z toho vyplývajúci väčší priestor pre zväz v súvislosti s
reprezentáciami a organizáciou rozvoja mládežníckeho vodného póla. Zároveň však uviedol, že
je zástanca myšlienky, aby Výkonnému výboru ostalo právo veta pre všetky rozhodnutia
Združenia klubov, prípadne aby Výkonný výbor bol posledným odvolacím orgánom pre
rozhodnutia komisií. Kompetencie Združenia klubov vo veci riadenia súťaží, ako aj vzniku
a pôsobenia odborných komisií bude riešená v zmysle Stanov SZVP na Valnom zhromaždení
SZVP.

8) Model súťaží a určenie vekových kategórií pre sezónu 2010/2011
Prezident zväzu na úvod uviedol, že model súťaží aj s konkrétnym termínovým
kalendárom vypracoval zväzový kapitán R. Poláčik, pričom pri navrhovaní termínov bral do
úvahy kvalifikačné zápasy mužskej reprezentácie ako aj pohárové vystúpenia ČH Hornets
Košice. Prezident SZVP navrhol, aby VV SZVP zobral tieto podklady na vedomie
a s prihliadnutím na vznikajúce Združenie klubov navrhol, aby to bolo riešené na tejto úrovni.
UZNESENIE 5/04/2010
VV SZVP vyzýva Združenie klubov, aby do 31. 7. 2010 predložilo na sekretariát SZVP klubmi
schválený konečný návrh modelu súťaží mužov ako aj určenie vekových kategórií pre sezónu
2010/2011

9) CTM 2010
V tejto časti zasadania prezident zväzu oboznámil prítomných s o svojim návrhom, aby
od 1. 7. 2010 sa stal hlavným trénerom zodpovedným za CTM Ondrej Gajdáč, ktorý nahradil
v tejto funkcii Romana Poláčika v súvislosti s jeho prechodom na inú funkciu.
O. Gajdáč oboznámil prítomných so svojou predstavou fungovania zväzovej
starostlivosti o mládež. Hlavnou myšlienkou je centrálna príprava talentovaných hráčov
juniorských kategórií pod zodpovedajúcim trénerským a metodickým vedením ako aj zapojenie
klubových mládežníckych trénerov do tohto procesu. V trénerských štruktúrach boli schválení
ešte tréneri Peter Tkáč a Robert Bohuš.
UZNESENIE 6/04/2010
VV SZVP schvaľuje s účinnosťou od 1. 7. 2010 do funkcie hlavného trénera zodpovedného za
CTM Ondreja Gajdáča.
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1

10) Rôzne
Prezident SZVP dňom 2 .7. 2010 preberá na seba kompetencie za šport – namiesto člena
VV SZVP Gabriela Kertésza. Rovnako od tohto dátumu prevzal zodpovednosť za sledovanie
aktuálnosti rozpočtu zväzu.

Zapísal:

Robert Bohuš
Generálny sekretár SZVP

Schválil:

JUDr. Juraj Kula
Prezident SZVP

