Z á p i s č. 4/2009
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa
konalo dňa 20. 6. 2009 v Novákoch.
Prítomní:

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

Hostia:

L. Bottlik, Š. Bottlik,

PROGRAM:
1) Úvod
2) Kontrola uznesení
3) Menovanie reprezentačného trénera pre druţstvo muţov
4) Reprezentácia SR
5) Model súťaţí pre sezónu 2009/2010
6) Medzinárodný styk
7) Rôzne

1). Úvod
Zasadanie VV SZVP otvoril prezidenta SZVP JUDr. Juraj Kula. Na začiatku prezident SZVP
privítal prítomných členov a hostí a otvoril zasadnutie VV SZVP. Oznámil témy, o ktorých sa na
zasadaní bude rokovať

2) Kontrola uznesení
Vzhľadom na vynechanie kontroly uznesení na predošlom zasadaní VV (25.5.2009) došlo
ku kontrole uznesení z posledných dvoch zasadaní VV SZVP, tj. Z 25.4. a 25.5. 2009, ktoré sa
uskutočnili v Košiciach.
Splnené uznesenia: 1/02, 2/02, 3/02, 4/02, 5/02, 6/02, 7/02, 8/02, 9/02, 10/02, 11/02, 12/02, 13/02
14/02,
Čiastočne splnené úlohy: -Trvajúce úlohy: 1/03,

3) Menovanie reprezentačného trénera pre druţstvo muţov
V tomto bode programu si zobral slovo prezident zväzu JUDr. Juraj Kula. V úvodných vetách
zhodnotil situáciu v reprezentácii muţov ako aj na poste trénera od skončenia ME muţov v lete
r. 2008 v Malage. Uviedol, ţe vedenie seniorskej reprezentácie zväzovým kapitánom bolo po
vzájomnej dohode od začiatku chápané ako dočasné riešenie. Skonštatoval, ţe na vek skúsených
úspešných reprezentantov budeme musieť perspektívne riešiť generačný problém, napriek tomu
zdôraznil nevyhnutnosť vyuţitia týchto hráčov pre reprezentáciu. Odôvodnil, prečo nie je
zástancom vyhlásenia konkurzu na tento post a prečo zvolil podľa neho neštandardný spôsob
zvolenia nového kormidelníka reprezentačného druţstva. Po tomto úvode prezident SZVP
oznámil, ţe navrhuje, aby VV menoval do tejto funkcie Romana Poláčika. Svoj návrh odôvodnil
jeho bohatou športovou minulosťou, súčasnosťou, autoritou, ktorú poţíva vo vodnopólovom
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hnutí nielen doma ale aj v zahraničí. Vzápätí vyzval prítomných členov VV, aby sa k jeho
návrhu vyjadrili.
Ako prvý si vypýtal slovo G. Kertész, vo svojom vystúpení vyslovil pochybnosti o správnosti
tejto voľby. Zdôraznil nedostatok trénerských skúseností, absenciu akejkoľvek trénerskej
kvalifikácie u navrhovaného kandidáta. Navrhol, ţe by bolo vhodné, aby pracoval ako súčasť
trénerskej dvojice. Vyzval na osobnú zodpovednosť pri rozhodovaní o tejto otázke. Ďalej
spomenul neprítomnosť tohoto kandidáta na tomto zasadaní, vyčítal mu, ţe neprišiel
odprezentovať svoju víziu pre budúcnosť muţskej reprezentácie.
Vzápätí si vzal slovo J. Kula, vysvetlil G. Kertészovi dôvod neprítomnosti trénerskeho kandidáta
jeho účasťou na finálových zápasoch Svetovej ligy vo vodnom póle v Podgorici (Čierna Hora).
Vyzdvihol prínos tejto účasti pre slovenské vodné pólo.
Ďalej vystúpil J. Karabáš, uviedol, ţe R. Poláčik je v Podgorici aj na sluţobnej ceste ako
zamestnanec ČH Hornets s úlohou sledovať vytipovaných hráčov ako moţné posily pre toto
druţstvo. Povedal, ţe jeho prítomnosť pri voľbe trénera by mohla znevýhodniť prípadných
ďalších potenciálnych kandidátov na tento post.
Gabriel Kertész navrhol na post reprezentačného trénera Ladislava Bottlika a na post asistenta
Romana Poláčika.
Tibor Mészáros vo svojom vystúpení uviedol, ţe v prípade spomenutého kandidáta je nedostatok
odborných skúseností moţné vyváţiť bohatou hráčskou skúsenosťou, prácou s mnohými
renomovanými svetovými trénermi.
Tibor Mészáros sa vyslovil za návrh prezidenta SZVP.
Milan Kupka podporil návrh prezidenta SZVP.
Igor Propper podporil návrh prezidenta SZVP.
Ladislav Bottlik vo svojom vystúpení povedal, ţe má eminentný záujem na úspešnom vyriešní
tejto otázky. Vyslovil, ţe napriek nie úplnej zhode názorov nebude hlasovať proti
navrhovanému kandidátovi a je ochotný spolupracovať s Romanom Poláčikom po jeho
prípadnom zvolení. Poďakoval G. Kertészovi za jeho návrh, aby sa stal hlavným trénerom, ale
neprijal ju.
Jozef Karabaš avizoval, ţe sa zdrţí hlasovania z dôvodu osobných a obchodných väzieb s osobou
navrhovaného kandidáta.
G. Kertész stiahol svoj návrh menovať L. Bottlika na post trénera pre reprezentáciu muţov.
Miloslav Pinčák podporil návrh prezidenta SZVP.
Prezident SZVP Juraj Kula pri polemike o dĺţke kontraktu odôvodnil ním navrhovaný kontrakt
do r. 2012 snahou budovať nové druţstvo s dlhodobejšou prespektívou.
Prezident SZVP dal hlasovať o navrhovanom kandidátovi Romanovi Poláčikovi.
Za: 5
Proti: 0
Zdrţali sa: 2
UZNESENIE 1/04
VV SZVP dňom 20.6.2009 menuje do funkcie reprezentačného trénera Romana Poláčika na
obdobie od 1. 7. 2009 do OH 2012 v Londýne.
Prezident SZVP poďakoval hlasujúcim členom VV SZVP za vyslovenú dôveru.
V ďalšej časti zasadania sa prítomní venovali otázkam mzdy pre vymenovaného trénera.
Vzhľadom na poţadované a pridelené prostriedky zo štátneho rozpočtu pre kapitolu bude mať
za nasledujúcich 6 mesiacov do konca roku 2009 mzdu vo výške 5.000,- € (833.33 €/mesačne aj
s odvodmi ). Ďalej VV jednohlasne odsúhlasil pre trénera kredit pre telefónnu kartu vo výške
332,- € (10.000,- Sk) uhradený z réţie sekretariátu do konca roka 2009.
Člen VV Igor Propper vo svojom vystúpení informoval prítomných o plnení finačného plánu
v súvislosti s naplánovanými a prebiehajúcimi akciami ako aj doteraz uhradenými nákladmi na
chod zväzu.
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4) Reprezentácia SR
V tomto bode rokovania zväzový kapitán Ladislav Bottlik oboznámil prítomných s plánovanými
akciami pre jednotlivé reprezentačné kolektívy:
Kategória U 15:

5. - 9. 8. 2009 VT - limit na náklady vo výške
12. - 16. 8. 2009 MT Obrenovac (SRB) -

Kategória U 16

21. - 24. 6. 2009 VT Nováky
1. - 5. 7. 2009 VT - NO - náklady spolu vo výške
8. - 9. 7. 2009 VT - TO
10. - 12. 7. 2009 MT LTC - náklady spolu vo výške
13. - 16. 7. 2009 VT Split (CRO)
17. - 19. 7. 2009 MT Dubrovnik (CRO) spolu

Kategória U 18

27. 7. - 2. 8. 2009 VT + MT KE 4. - 5. 8. 2009 VT Nováky 6. - 9. 8. 2009 MT HTC Nováky -

1.660,- € (50.000,- Sk)
3.651,- € (110.000,- Sk)
3.320,- € (100.000,- Sk)
4.979,- € (150.000,- Sk)
4.979,- € (150.000,- Sk)
3.320,- € (100.000,- Sk)
1.660,- € (50.000,- Sk)
26.555,- € (800.000,- Sk)

Kategória Ž U 20

21. - 23. 8. 2009 VT Vrútky 2. - 4. 9. 2009 VT
12. - 20. 9. 2009 ME U 20 Neapol (ITA)

1.660,- € (50.000,- Sk)
1.660,- € (50.000,- Sk)
26.555,- € (800.000,- Sk)

Kategória Ženy

23. - 26. 6. 2009 VT Vrútky
5. - 12. 7. 2009 ME B Manchester (GB)

1.660,- € (50.000,- Sk)
26.555,- € (800.000,- Sk)

Kategória Muži

10. - 16. 8. 2009 VT + MT Istanbul (TUR) 18. - 23. 8. 2009 VT + MT Kranj (SLO) 25. - 30. 8. 2009 VT + MT Dun. pohár (SVK) dec. 2009 VT Vysoké Tatry

16.597,- € (500.000,- Sk)
4.979,- € (150.000,- Sk)
19.916,- € (600.000,- Sk)

VV sa zaoberal návrhom trénera U 20 ţien a PVK Vrútky Mariána Ţuchu usporiadať MT pre
kategóriu OH-N v kategórii dievčat. Po preštudovaní jeho písomného návrhu na akciu schválil
plánovaný turnaj s rozpočtom vo výške 6.808,- € s vyuţitím účelovo viazanej štátnej dotácie vo
výške 6.640,- €.
Miesta VT pred jednotlivými augustovými MT budú špecifikované po konzultácii
s novovymenovaným trénerom muţov R. Poláčikom.
V ďalšej časti zasadania sa VV SZVP na podnet L. Bottlika zaoberal organizačnou stránkou
letných plánovaných medzinárodných turnajov na Slovensku, určil osoby zodpovedné za
organizáciu jednotlivých podujatí:
- LTC v Topoľčanoch
10. - 12. 7. 2009 …... J. Bohát, R. Bohuš
- HTC v Novákoch
5. - 9. 8. 2009 …... M. Kupka, Š. Bottlik, R. Bohuš
- Dun. pohár v Trebišove 28. - 30. 8. 2009 ….... Š. Šmihula, R. Bohuš
V ďalšej časti svojho vstupu sa venoval zväzový kapitán otázke plánovania medzinárodných
podujatí – kalendárnych LEN turnajov na Slovensku pre rok 2010. VV sa stotoţnil s návrhom
prezidenta SZVP poţiadať LEN o pridelenie dvoch kalendárnych turnajov, tj. Dunajský pohár
pre kategóriu muţov a turnaj High Tatras Cup pre kategóriu juniorov, konkrétny ročník sa určí
dodatočne. Zväzový kapitán zdôraznil nutnosť konzultácie termínov budúcoročných
plánovaných kalendárnych turnajov s trénermi zodpovednými za jednotlivé kategórie
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5) Model súťaţí pre sezónu 2009/2010
Na úvod si zobral slovo G. Kertész, poukázal na skutočnosť, ţe VV SZVP uţ jeden navrhovaný
systém súťaţí pre budúcu sezónu schválil, konkrétne na svojom zasadaní 25.4.2009 v Košiciach
ako Uznesenie č 12/02. Uvedené v zápise ŠTK č. 20/2009 zo dňa 4.5.2009. Prezident SZVP mu
oznámil, ţe došlo k rokovaniam klubov, výsledkom ktorého bol nový návrh modelu súťaţí. Ďalej
si zobral slovo J. Karabaš, pripomenul, ţe jeho návrh, s ktorým sa stotoţňuje väčšina klubov,
zohľadňuje ekonomickú výhodnosť pre kluby. Vyslovil nádej, ţe ním navrhovaný model môţe
cca do troch rokov z hľadiska sponzorského krytia zabezpečiť aţ 60 -70 %-né spolufinancovanie
nákladov pre kluby. Uviedol, ţe toto nie je definitívna verzia návrhu, nakoľko plánuje ešte jedno
stretnutie s klubmi počas turnaja LTC v Topoľčanoch v sobotu 11. 7. 2009, kde by malo dôjsť
k úplnému doladeniu konečnej verzie. Ďalej navrhol, ţe sa kluby do 31.7.2009 nedohodnú na
systéme súťaţí, budú musieť rešpektovať rozhodnutie VV. Zároveň uviedol, ţe uţ dávnejšie
navrhuje vznik zdruţenia klubov, resp. ligovej komisie, ktorá by si súťaţe navrhovala a
organizovali sama. Prezident SZVP vyslovil myšlienku, ţe VV by mal rešpektovať vôľu klubov.
UZNESENIE 2/04
V súvislosti s plánovaným vznikom zdruţenia vodnopólových klubov ukladá členovi VV J.
Karabašovi v termíne do 31. 7. 2009 zabezpečiť vyhotovenia štatútu zdruţenia vodnopólových
klubov a predloţiť model súťaţí 2009/2010 na schválenie Výkonnému Výboru SZVP. Zároveň
sa ruší uznesenie č. 12/02 zo zasadania VV SZVP dňa 25. 4. 2009 v Košiciach.

6) Medzinárodný styk
Medzinárodný sekretár ing. Štefan Bottlik sa v úvodnej časti svojho vystúpenia venoval
septembrovým ME U 20 ţien v Neapole. Členovia VV boli informovaní o oficiálnej ponuke
ubytovania od organizátorov, resp. o moţnosti vyuţiť alternatívne – neoficiálne moţnosti
ubytovania a zároveň aj o moţných rizikách spojených s prijatím tejto moţnosti.
V ďalšej časti Š. Bottlik oboznámil prítomných so skutočnosťou, ţe voči SZVP je v súvislosti
s neoprávneným štartom dvoch českých hráčiek v druţstve PVK Vrútky v európskej pohárovej
súťaţi vedené disciplinárne konanie zo strany LEN. Ďalej uviedol, ţe 11. 6. 2009 bol odoslaný list
do sídla disciplinárnej komisie LEN v Luxemburgu, v ktorom vysvetlil dôvody, ako k tejto
skutočnosti došlo.
Ďalej medzinárodný sekretár informoval o termíne prihlášok (do 1. augusta 2009) do
európskych súťaţí, ako aj o poplatkoch a nových finačných pravidlách súvisiacich
s organizovaním turnajov eur. súťaţí.
Ďalej Š. Bottlik podal informácie o súčasnom stave príprav na nadchádzajúce turnaje LTC U
16, MT LEN v Dubrovniku pre U 16 a HTC U 16.

7) Rôzne
Člen VV Igor Propper zodpovedný za ekonomiku sa vo svojom vstupe dotkol problematiky
sponzorského spolufinacovania reprezentačných akcií. Poţiadal, aby SZVP vypracoval
smernicu, ktorá by spriehľadnila systém sponzorských príspevkov. tj, aby generálny sekretár
oboznámil potencionálneho záujemcu o spolufinacovanie činnosti zväzu so štruktúrou výdavkov
spojených s jednotlivými akciami a vyţiadal od neho presnú špecifikáciu ním plánovaných
príspevkov
UZNESENIE 3/04
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VV SZVP ukladá členovi VV J. Karabášovi v prípade sponzorského spolufinancovania
športovej činnosti zväzu vypracovať smernicu o nakladaní so sponzorskými príspevkami.
Z: Jozef Karabaš

T: 31.7.2009

V ďalšej časti zasadania sa zväzový kapitán L. Bottlik venoval problematike CTM. Oboznámil
prítomných s plánovanými úlohami, ktorými poveril jednotlivé strediskové CTM. Jednalo sa o
predloţenie časovej špecifikácie tréningových jednotiek na obdobie letnej prípravy od skončenia
kadetskej súťaţe do 6. septembra 2009. Druhá úloha pozostávala z čiastočného opakovania
testov (3 testy – plávanie 100 m, 400 m voľným spôsobom a 30 sek výšľapy), ktoré sa uskutočnili
v januári 2009. Konštatoval, ţe plánované opakovanie testov sa uskutočnilo len Košiciach a
v Novákoch. Testy sa nevykonali v Bratislave z dôvodu tréningovej absencie väčšiny členov
CTM v júnovom období z rôznych príčin. Vyzval prítomných k trpezlivosti pri očakávaniach
rýchleho zlepšenia súčasného stavu mládeţníckeho vodného póla, nakoľko sa nejedná o
krátkodobý proces.
V ďalšej časti schôdze sa VV zaoberal potrebou dokončiť školenia trénerov začaté v rokoch
2008. VV SZVP súhlasil, aby Dr. Ján Foriš pripravil projekt na dokončenie začatých školení
trénerov a schválil k tomuto účelu pouţitie primeraných finančných prostriedkov SZVP.
V súvislosti s listom člena oddielu Slávia UK Bratislava ing. Pavla Mihalkoviča zo dňa 24. 5.
2009, týkajúceho sa organizácie ţenských súťaţí pre ročník 2009/2010, VV SZVP konštatuje, ţe
ho berie na vedomie.
VV SZVP sa ďalej zaoberal pouţívaním hlavičkového papiera SZVP neoprávnenými osobami.
Konštatoval, ţe nie je vhodné, aby pečiatku a hlavičkový papier SZVP pouţívali iné osoby ako
prezident SZVP, generálny sekretár, medzinárodný sekretár a zväzový kapitán.
UZNESENIE 4/04
VV SZVP oznamuje, ţe od 20. 6. 2009 hlavičkový papier SZVP spolu s pečiatkou zväzu sú
oprávnení pouţívať výlučne prezident zväzu, generálny sekretár, medzinárodný sekretár a
zväzový kapitán.
VV zobral na vedomie informáciu medzinárodného sekretára ing. Š. Bottlika o recipročnej
poţiadavke LEN uvádzať na www.szvp.sk logo LEN Magazine. Člen VV J. Karabaš poţiadal,
aby na tejto stránke bol uvedený zoznam rozhodcov zo slovenských súťaţí.
UZNESENIE 5/04
VV súhlasí s umiestnením loga LEN Magazine na stránke www.szvp.sk.
Z: l. Adamec

T: ihneď

V ďalšej časti zasadania člen VV G. Kertész sa venoval problematike rozdeľovania finančných
prostriedkov z kapitoly športovo-talentovanej mládeţe (CTM). Uviedol, ţe spolu so zväzovým
kapitánom vypracovali systém pridelenia pre jednotlivé kategórie a kluby. Vzhľadom na to, ţe
výkonný výbor sa z týmto materiálom oboznámil uţ na zasadaní 25. 4. 2009 v Košiciach, poveril
G. Kertésza, aby bol uvedený projekt vypracovaný v elektronickej podobe
UZNESENIE 6/04
VV poveruje Gabriela Kertésza, aby materiál – návrh prerozdelenia finančných prostriedkov
pre CTM spracoval do elektronickej formy do 15. júna 2009
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Zapísal:

Mgr. Robert Bohuš
Generálny sekretár SZVP

Schválil:

JUDr. Juraj Kula
Prezident SZVP

