Z á p i s č. 04/2014
z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla,
konaného dňa 3. mája 2014 v Bratislave.
Prítomní:
J. Kula, P.Mihalkovič, Š.Šmihula, J.Baranovič (odišiel po 4.bode), S.Vaňo,
Ospravedlnení : M.Beniková
Hostia:
J. Karabáš, R.Kaid, Š.Dabrovský, O.Gajdáč
Program:
1/
Úvod
2/
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3/
Priebežne čerpanie rozpočtu – aktuálny stav
4/
Informácia o prípravách reprezentácií SR na najbližšie obdobie a schválenie realizačných
tímov v jednotlivých kategóriách
5/
Schválenie nominácie hráčov SR U19 muži na Kvalifikačný turnaj na Maltu pre ME 2014
6/
Rôzne
1) Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP.
2) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal generálny sekretár SZVP p.Vaňo
Uznesenie č.03/03/2014 – úloha trvá
Uznesenie č.05/03/2014 – úloha splnená a trvá
Uznesenie č.06/03/2014 – úloha splnená
Uznesenie č.6/5/03/2014 – úloha trvá
Uznesenie č.07/03/2014 – úloha splnená
3) Priebežne čerpanie rozpočtu – aktuálny stav
Správu o priebežnom čerpaní finančného rozpočtu predniesol člen VV SZVP p. Mihalkovič
SZVP bolo informované a výške dotácie od štátu, s ktorým môže počítať na rok 2014.
Plán
Príjem od štátu
Príjem z vlastných zdrojov

273 700
104 110

Príjem celkom
Náklady sekretariátu, réžia, výdavky 2013
Náklady trénerov CTM, podpora repre
Náklady trénerov reprezentácie
Náklady komisie
Náklady výstroj, materiál
Náklady rozhodcovia, organizácia, školenia
Náklady organizácia podujatí
Repre U11, U12, U13, U14, U15, U17 muži
Repre U16 muži
Repre U19 muži
Repre muži
Repre U14 ženy
Repre U16 ženy
Repre U19 ženy
Repre ženy
Náklady celkom

77 802
31 200
23 395
1 200
10 500
43 600
52 400
9 100
5 900
30 136
39 771
900
3 900
19 250
2 730

377 810

351 784

Skutočnosť k 3.5.2014
(len zúčtované položky)
134 700
32 426
167 126
31 200
15 000
2 200
133
82
10 349
32 375
0
0
9 865
29 769
0
0
570
329
131 872

UZNESENIE č. 01/04/2014
VV SZVP berie na vedomie správu o priebežnom čerpaní rozpočtu SZVP
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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4/

Informácia o prípravách reprezentácií SR na najbližšie obdobie a schválenie
realizačných tímov v jednotlivých kategóriách

Správu o príprave jednotlivých reprezentačných kategórií SR predniesol p. Vaňo.
SR U19-Muži :
- technické zabezpečenie pre Kvalifikačný turnaj na ME U19 - Malta
VV SZVP rokoval o finančnom zabezpečení kvalifikačného turnaja, s ktorým sa pôvodne v rozpočte
nerátalo. Vzhľadom na finančnú situáciu je nevyhnutné, aby sa na financovaní podieľali rodičia
a poskytli prostriedky cca 100-150 € svojim synom na hradenie obedov a večerí. SZVP hradí ostatné
výdavky (letenky, dopravné náklady, ubytovanie s raňajkami, poistenie, náklady realizačného tímu,
zdravotné zabezpečenie, výživa).
Pán Dabrovský informoval VV SZVP o stave príprav medzinárodného turnaja „Dunajský pohár
2014“, ktorý sa uskutoční vo Viedni a tiež oboznámil prítomných členov VV SZVP a hostí
o technickom zabezpečení.
Dunajský pohár : 13.-15. Júna 2014 (Viedeň)
- potvrdený účastníci turnaja : Nemecko, Rumunsko, Gruzínsko, Holandsko, Slovensko
UZNESENIE č. 02/04/2014
VV SZVP berie na vedomie informáciu o pripravenosti reprezentačných kategórií SR pre najbližšie
obdobie.
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Schválenie realizačných tímov v jednotlivých kategóriách je predmetom rokovania v rámci bodu
Rôzne v časti informácia z rokovania TMK.

5/

Schválenie nominácie hráčov SR U19 muži na Kvalifikačný turnaj na Maltu pre
ME 2014

1) Tkáč Maroš
2) Tkáč Patrik
3) Tkáč Marek
4) Biben Martin
5) Dekány Matej
6) Haluška Erik
7) Hrivnák Martin
8) Hetlerovič Dušan
9) Martanovič Róbert
10) Mečiar Jakub
11) Štanga Samuel
12) Veterník Daniel
13) Dilý Juraj
Hlavný tréner : Holas Dušan
Asistent :
Hudec Michal
Lekár :
Piovarči Andrej
UZNESENIE č. 03/04/2014
VV SZVP schvaľuje nomináciu družstva na Kvalifikačný turnaj U19 – muži, ktorý sa koná na Malte
v termíne 6.-11.5.2014.
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
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6/

Rôzne

6/1
Veteránska liga
Výkonný výbor SZVP obdržal dňa 28.4.2014 písomnú informáciu od p. Petričeviča, ktorý bol
poverený VV SZVP koordinovaním vytvorenia Veteránskej ligy – mužov 2014. Vzhľadom k nízkemu
počtu záujemcov – 2, sa daný ročník neuskutoční a jeho organizácia sa plánuje na nasledujúci ročník
2015.
6/2
List Jozefa Žuchu
Výkonný výbor SZVP odbržal od člena Rozhodcovskej komisie Jozefa Žuchu list so žiadosťou
o zaujatie stanoviska:
- k nenominovaniu na rozhodovanie domácich zápasov
- k výhradám k pravidlám resp. ich prekladu.
VV SZVP konštatuje, že nemá informáciu o treste pre rozhodcu J. Žuchu, takže rozhodca p.Žucha by
mal riadne rozhodovať zápasy, na ktoré ho nominuje rozhodcovská komisia. Rovnako tak VV SZVP
nie je známe, že by prišlo k zmene v obsadení rozhodcovskej komisie.
VV SZVP konštatuje, že za znenie a aplikáciu pravidiel vodného póla v SR je zodpovedná
Rozhodcovská komisia a tak, ak sú známe J. Žuchovi nedostatky v pravidlách, treba ich oznámiť
Rozhodcovskej komisii.
UZNESENIE č. 04/04/2014
VV SZVP berie na vedomie prerokovanú problematiku a ukladá sekretariátu SZVP v zmysle
uvedených záverov zaslať J.Žuchovi list bezodkladne.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0
Z: sekretariát SZVP
T: bezodkladne
6/3
Námietka ŠKP Modrí Draci Košice – Staré mesto
Výkonný výbor SZVP dostal od klubu ŠKP Modrí Draci Košice – Staré mesto námietku, voči
neudeleniu trestu hráčovi, ktorý spôsobil v zápase 9.kola Extraligy mužov zranenie hráčovi
Čiernikovi. Na uvádzanú situáciu rozhodcovia v zápase nereagovali.
VV SZVP postupuje Rozhodcovskej komisii uvedenú námietku na rozhodnutie, o ktorom bude
následne klub informovaný listom.
UZNESENIE č. 05/04/2014
VV SZVP berie na vedomie podanie námietky klubom ŠKP Modrí Draci košice – Staré mesto
a postupuje ju Rozhodcovskej komisii na vyjadrenie. VV SZVP ukladá sekretariátu po obdržaní
rozhodnutia Rozhodcovskej komisie informovať klub ŠKP Modrí Draci Košice – Staré mesto
o rozhodnutí listom bezodkladne.
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
Z: RK a Sekretariát SZVP
T: bezodkladne
6/4
Informácia z rokovania Trénersko-metodickej komisie
Výkonný výbor SZVP dostal od predsedu TMK informáciu o prerokovaných bodoch na zasadnutí
TMK:
A) Návrh realizačných tímov reprezentačných družstiev predložený TMK
Muži
- Seniori – prebieha výberové konanie hlavného trénera, realizačný tím bude navrhnutý až po
skončení výberového konania.
- U19 – asistent: Michal Hudec, vedúci družstva: Gejza Gyurcsi
- U16 – asistent: Michal Gogola, vedúci družstva: poverený Michal Gogola
Ženy
- Seniorky – asistent: Milan Cipov, vedúci družstva: Ján Baranovič
- U19 – asistent: Milan Cipov, vedúci družstva: Ján Baranovič
- U16 – asistent: Pavol Mihalkovič, vedúci družstva: Ivana Mihalkovičová
VV SZVP prerokoval uvedený návrh a zaujal nasledovné stanovisko:
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UZNESENIE č. 06/04/2014
VV SZVP schvaľuje uvedený návrh s výhradou:
- neschvaľuje Milana Cipova za asistenta pri družstvách žien – senioriek a žien –U19.
- žiada reprezentačnú trénerku v oboch prípadoch predložiť prostredníctvom TMK nový návrh
na obsadenie postu asistenta pri družstve žien -senioriek a žien-U19.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0
Z: TMK
T: bezodkladne
B) Tréner CTM - Mokrá lopta U11
TMK navrhuje za hlavného trénera CTM Mokrá lopta U11 Miroslava Fabiána.
UZNESENIE č. 07/04/2014
VV SZVP schvaľuje Miroslava Fabiána za trénera CTM Mokrá lopta U11.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0
C) Návrh súťaží
TMK prerokovala návrh súťaží a predložila nasledovný model súťaží:
- Muži
o skupina A, 6 družstiev základná časť dvojkolovo doma-vonku, následne play off
semifinále a finále pre prvých štyroch (bez nadstavbových turnajov)
o skupina B, piate a šieste družstvo po základnej časti zo skupiny A, doplnené o ďalších
prihlásených účastníkov (2-4 ďalšie družstvá), počet turnajov s pauzovaním podľa
počtu účastníkov.
- Juniori
o turnaje každý s každým,
o pri 6 účastníkoch 6 turnajov za účasti všetkých
o pri 5 účastníkoch 5 turnajov, jedno družstvo pauzuje
o pri 4 účastníkoch 4 + 2 finálové turnaje za účasti všetkých
- kadeti
o Oblastné súťaže, počet turnajov podľa počtu účastníkov, turnaj u každého družstva
o Národná liga 1-4. a 5-8. po 4 turnaje u každého družstva
- Starší žiaci
o Model 1: Zimné majstrovstvá, každý s každým, prvá časť podľa oblastí a druhá časť
na jednom mieste medzi oblasťami.
o Následne rozdelenie na prvú a druhú ligu podľa počtu družstiev.
o Model 2: Dva turnaje oblastných súťaží
o Následne Národná liga 1-4. a 5-8.
- Mladší žiaci
o Dva turnaje oblastných súťaží
o Následne Národná liga 1-4. a 5-8.
- 11 roční
o Oblastné súťaže
o M SR pre všetkých spoločne
- Ženy
o SP, jeden turnaj (aspoň 4 družstvá)
o 1.liga, turnaje podľa počtu účastníkov
- Juniorky U20
o Zimné majstrovstvá SR, jeden turnaj
o Národná liga, turnaje podľa počtu účastníkov
- Kadetky U17
o Zimné majstrovstvá SR, jeden turnaj
o Národná liga, turnaje podľa počtu účastníkov
- Žiačky U14
o Zimné majstrovstvá SR, jeden turnaj
o Národná liga, turnaje podľa počtu účastníkov
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UZNESENIE č. 08/04/2014
VV SZVP berie uvedený návrh na vedomie a postupuje ho na rokovanie VPK SR. Žiada VPK SR aby
predložila na rokovanie VV SZVP finálny návrh súťaží do 30.6.2014.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0
D) Zloženie TMK
TMK prerokovala a predkladá návrh na zníženie počtu členov TMK z 9 na 7.
TMK navrhuje odvolať z funkcie člena TMK Milana Cipova.
Pavol Sirotný sa vzdal členstva v TMK.
UZNESENIE č. 09/04/2014
VV SZVP odvoláva na návrh TMK z funkcie člena TMK Milana Cipova.
VV SZVP berie na vedomie odstúpenie člena TMK Pavla Sirotného.
VV SZVP schvaľuje zníženie počtu členov TMK z 9 na 7.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0
TMK pracuje v tomto zložení:
Ondrej Gajdáč – predseda
Dušan Holas - člen
Róbert Kaid - člen
Peter Nižný - člen
Karol Bačo – člen
Cinzia N. Ragusa – členka
Milan Henkrich – člen
E) Plány činnosti reprezentačných družstiev
TMK informovala, že plány prípravy reprezentačných družstiev zatiaľ neboli upravované a platia bez
zmien. Ich prípadné prehodnotenie sa očakáva až v nasledujúcom období.

6/5

Pamätník olympionikom

UZNESENIE č. 10/04/2014
VV SZVP schvaľuje pre mesto Martin peňažný dar v hodnote 100€ na zhotovenie stavby pamätníka
s názvom „ Pamätník olympionikom „ podľa architektonického návrhu Ing. Mojmíra Vychodila,
ktorý sa bude nachádzať na Národnom cintoríne v Martine.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0

6/6
Valné zhromaždenie SZVP
VV SZVP navrhuje termín riadneho Valného zhromaždenia SZVP na november 2014.
Najbližší termín zasadania VV SZVP bude určený dodatočne.
Zapísal : S.Vaňo

Overil : J. Kula
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