Z á p i s č. 04/2012
z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, konaného
dňa 23.júna 2012 vo Vrútkach.
Prítomní:

J. Kula, P. Mihalkovič, J. Baranovič, S. Vaňo

Ospravedlnení : M. Kupka, Š.Šmihula
Hostia:

J. Karabáš, P. Sirotný, M. Beniková,

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1)

Úvod
Informácia o stave príprav na ME U19 muži v roku 2012
Informácia o stave príprav Slovakia Cup 2012
Informácia o stave príprav Danube Cup 2012
Licenčný poriadok SZVP
Prestupový poriadok SZVP
Domáce súťaže v sezóne 2012/2013
Rôzne
Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP.

2)
Informácia o stave príprav na Majstrovstvá Európy U19 muži, Francúzsko, 2.-9.9.2012
p.Vaňo podal ústnu informáciu o stave administratívy vo veci prípravy na ME U19 Juniori. Letenky a
ubytovanie - zabezpečené, preprava, poistenie, výstroj – v riešení.
UZNESENIE 1/04
VV SZVP berie na vedomie stav príprav na ME U 19 Juniorov,
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
p. Kula požiadal VV o súhlas zúčastniť sa ako člen oficiálnej výpravy na ME U19 Juniori a tiež
požiadal VV o súhlas s účasťou p. Plvana na ME U19 Juniori ako súčasť oficiálnej výpravy, ale na
vlastné náklady
UZNESENIE 2/04
VV SZVP schvaľuje účasť prezidenta SZVP p. Kulu v oficiálnej výprave družstva SVK na ME U19
Juniori v termíne 1.-9.9.2012 a tiež súhlasí s účasťou p. Plvana v oficiálnej výprave, ale na vlastné
náklady.
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
p. Karabáš predniesol návrh na účasť jedného zástupcu TMK SZVP na ME U19 Juniori
UZNESENIE 3/04
VV SZVP schvaľuje účasť jedného zástupcu TMK SZVP na ME U19 vo Francúzsku a ukladá TMK
SZVP bezodkladne navrhnúť svojho zástupcu na ME U19 Juniori.
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
p. Mihalkovič predniesol upresnenie plánu prípravy Juniorov SR na ME U 19 nasledovne :
2.1. ) Upresnenie plánu prípravy U19 Juniori :
11.-15.7.2012 VT Nováky
18.-22.7.2012 VT Nováky
26.-29.7.2012 VT Maďarsko, Budapešť
1.-5.8.2012
VT Nováky
8.-12.8.2012 VT Nováky (sparing Francúzi)
16.-19.8.2012 Nováky, Slovakia Cup
22.-26.8.2012 VT Nováky
29.8.2012
odchod na ME U19 muži, Francúzsko

UZNESENIE 4/04
VV SZVP berie upresnenie plánu prípravy U 19 Juniori na vedomie a ukladá hráčom U19 muži :
a) zučastniť sa na všetkých podujatiach, na ktoré budú pozvaní,
b) doniesť na VT v Novákoch (11.-15.7.2012) platné lekárske vyšetrenia.
T: ihneď
Z: generálny sekretár SZVP, a p. Tkáč
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
3)
Informácia o stave príprav SLOVAKIA CUP 2012
VV SZVP prerokoval stav príprav na Slovakia Cup 2012. Turnaj sa uskutoční v Novákoch v dňoch
17.-19.8.2012. Účasť zatiaľ potvrdili tieto mužstvá : GER, HOL, FRA a SVK. Družstvo RUS sa
uvedeného podujatia nezúčastní. Doriešiť účasť družstva SLO. V prípade, že sa družstvo SLO
zúčastní, VV SZVP navrhuje účasť družstva SVK „ B“- reprezentačné družstvo A – muži a turnaj
odohrať so 6 účastníkmi. V prípade, že sa družstvo SLO nezúčastní, turnaj odohrať so 4 družstvami.
UZNESENIE 5/04
VV SZVP ukladá preveriť účasť družstva Slovinska na Slovakia Cup 2012 (resp. riešiť účasť družstva
SVK „ B“ )
T: ihneď
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
4) Informácia o stave príprav DANUBE CUP 2012
Termín a miesto konania Danube Cup sa určí až po obdržaní termínov kvalifikácie ME od LEN-u.
UZNESENIE 6/04
VV SZVP ukladá zaslať výzvu - ponuku všetkým relevantným vodnopólovým klubom SR (majú
k dispozícii vyhovujúci bazén) na usporiadanie – organizáciu Danube Cup 2012 (podmienky ubytovanie, stravovanie, preprava)
T: 20.7.2012
Z: VPK SR
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
V súvislosti s určením termínu pre Dunajský pohár 2012 VV SZVP prerokoval program
reprezentačného družstva mužov.
Letný program je zostavený nasledovne:
3.-6.7.2012
VT Nováky
9.-15.7.2012 VT Francúzsko, Paríž
8.-13.8.2012 Nováky (sparring Francúzsko)
Jeseň
diagnostické vyšetrenie, NŠC Bratislava
Jesenný program bude upresnený po obdržaní termínov kvalifikácie na ME od LEN.
UZNESENIE 7/04
VV SZVP ukladá spracovať a zaslať na sekretariát SZVP menovitý zoznam hráčov A-muži,
s adresami a kontaktnými číslami na sekretariát SZVP.
VV SZVP ukladá zaslať program reprezentačného družstva A-muži všetkým hráčom, aby v prípade
nominácie si zaistili čas na uvedený termín.
T: ihneď
Z: generálny sekretár SZVP, J.Karabáš
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
5)
Licenčný poriadok SZVP
p. Mihalkovič informoval o schválení návrhov Licenčných poriadkov a Registračného poriadku SZVP
dňa 16.5.2012 Trénersko-metodickou komisiou SZVP.
UZNESENIE 8/04
VV SZVP schvaľuje
a/
„ Licenčný poriadok SZVP – smernicu SZVP o podmienkach získavania kvalifikačných
stupňov a licencií rozhodcov SZVP „
b/
„ Licenčný poriadok SZVP - smernicu SZVP o podmienkach získavania kvalifikačných
stupňov a licencií trénerov SZVP „
c/
Registračný poriadok vodného póla s účinnosťou od 24.6..2012 a ukladá zverejniť tieto
dokumenty na webstránke SZVP
T: ihneď
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
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6)
Prestupový poriadok SZVP
VV SZVP na základe návrhu VPK SR upravuje v platnom prestupovom poriadku čl. 4, 16 a 17.
UZNESENIE 9/04
VV SZVP schvaľuje Prestupový poriadok SZVP s nasledovnými zmenami:
1. Definované sú tri ucelené časti súťaže a to :
Zimné majstrovstvá SR,
Slovensky pohár,
Základná časť a dva nadstavbové turnaje spolu s play off
2. Povoľuje sa dopísať hráča na súpisku po riadnom skončení hosťovania alebo predčasne
ukončeného hosťovania a to najneskôr pred začatím ucelenej časti súťaže .
3. Slovná úprava hosťovania len pre jednu kategóriu s účinnosťou od 24.6.2012
a ukladá zverejniť úplné znenie prestupového poriadku na webstránke SZVP.
T: ihneď
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
7)
Domáce súťaže v sezóne 2012/2013
VV SZVP prerokoval návrh VPK SR na systém domácich súťaží v sezóne 2012/2013.
UZNESENIE 10/04
VV SZVP schvaľuje návrh VPK SR – systém domácich súťaží mužov a žien v sezóne 2012/2013,
nasledovne :
11 – roční rok narodenia 2002 a mladší
Majstrovstvá Slovenska hrajú ako minulý rok s tým, že sa môžu prihlásiť aj „ B “ družstvá.
Mladší žiaci rok narodenia 2000 a mladší
Zimné majstrovstvá SR odohrajú ako dva turnaje počas dvoch víkendov. Podľa poradia na
Zimných majstrovstvách SR hrajú prví šiesti 1. NL, ďalšie mužstvá hrajú 2. NL.
Starší žiaci rok narodenia 1998 a mladší
Zimné majstrovstvá SR odohrajú ako dva turnaje počas dvoch víkendov. Podľa poradia na
Zimných majstrovstvách SR hrajú prví šiesti 1. NL, ďalšie mužstvá hrajú 2. NL.
Kadeti rok narodenia 1996 a mladší
Zimné majstrovstvá SR hrajú jedným turnajom v dvoch termínoch. Podľa poradia na Zimných
majstrovstvách SR prví šiesti hrajú 1. NL, ďalšie mužstvá hrajú 2. NL.
Juniori rok narodenia 1992 a mladší
Zimné majstrovstvá SR hrajú jedným turnajom. 1. NL hrajú formou štyroch turnajov.
Muži rok narodenia 1998 a starší
Slovenský pohár hrá 8 extraligových družstiev v dvoch skupinách, jednej v Novákoch a druhej
v Žiline, rozlosovaných podľa umiestnenia v Slovenskom pohári z minulého roku. SZVP uhradí
náklady na rozhodcov a na bazén v Žiline.
Extraliga muži
Základná časť ako v sezóne 2011/2012, hrací deň zvyčajne sobota
Dva nadstavbové turnaje družstiev, ktoré sa po základnej časti umiestnili na 1. – 4. mieste
Turnaje usporadúvajú družstvá, ktoré sa umiestnili na 2. a 1. mieste
Body zo základnej časti sa nezapočítavajú
Play off stretnutia o konečné umiestnenie, s tým, že sa započítavajú body získané v turnajoch
Družstvá, ktoré po základnej časti skončia na 5. – 8. mieste odohrajú play off stretnutia o konečné
umiestnenie, s tým, že body sa započítavajú zo základnej časti.
1. liga – kluby oznámia, či chcú hrať.
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Ženy rok narodenia 1998 a staršie
Slovenský pohár – jeden turnaj na jeseň, pre Slovenský pohár bolo navrhnuté, aby sa v prípade remízy
hralo predĺženie a prípadne hádzali pokutové hody. S tým súvisí i zmena bodovania pre SP 3-2-1-0.
I.liga - predpoklad 4 účastníci, 4 turnaje a jeden finálový u prvého
Juniorky rok narodenia 1993 a mladšie
vytvára sa možnosť štartu 6-tich družstiev
Zimné majstrovstvá SR sa hrajú systémom jedného turnaja na jeseň
Letné majstrovstvá SR sa hrajú systémom jedného turnaja na jar
Kadetky rok narodenia 1996 a mladšie
Zimné majstrovstvá SR sa hrajú systémom jedného turnaja na jeseň
NL – predpoklad 5 účastníkov, hrá sa 5 turnajov za účasti všetkých družstiev,
Žiačky rok narodenia 1999 a mladšie
Zimné majstrovstvá SR sa hrajú systémom jedného turnaja na jeseň
NL- predpoklad 4 účastníci , hrá sa systémom 4 turnajov u každého účastníka po jednom turnaji,
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
VV SZVP prerokoval návrh VPK SR, aby SZVP uhradilo náklady na ubytovanie na dvoch
nadstavbových turnajoch 1.štvorky mužov, ktoré sa odohrajú po základnej časti pred play off.
UZNESENIE 11/04
VV SZVP schvaľuje úhradu nákladov na ubytovanie pre hosťujúce družstvá (družstvá, ktoré nie sú
z miesta konania turnajov) na ubytovanie maximálne pre 15 osôb na 2 noci v cene do výšky
20€/osoba/noc na dvoch nadstavbových turnajoch .
T: ihneď
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
8)

Rôzne

8/1
Pokuty
UZNESENIE 12/04
VV SZVP na návrh prezidenta SZVP ukladá ŠTK v prípade nezaplatenia všetkých pokút zo sezóny
2011/2012 do termínu akceptácie prihlášok do súťaže na sezónu 2012/2013, neakceptovať prihlášku
klubu, ktorý ( klub alebo jeho člen) nemá vysporiadané záväzky tohto druhu, do žiadnej z vyhlásených
súťaží v sezóne 2012/2013.
T: ihneď
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
8/2
Návrh na organizovanie seminárov rozhodcov v sezóne 2012/2013
UZNESENIE 13/04
VV SZVP na návrh Rozhodcovskej komisie SZVP schvaľuje návrh na organizovanie seminárov
rozhodcov v sezóne 2012/2013 nasledovne :
1/

2/
3/

počas sezóny 2012/2013 usporiadať semináre nasledovne :
- 1.seminár
Termín : 18.-19.8.2012, Nováky
- 2.seminár
Termín : január/február 2013
- 3.seminár
Termín : apríl/máj 2013
Dátumy aktualizovať podľa akcií vo vodnom póle. Semináre budú vždy dvojdňové.
z ekonomických dôvodov rozdeliť semináre na seminár pre „ východnú „ a „ západnú „
oblasť, okrem 1.seminára v dňoch 18.-19.8.2012 v Novákoch
ekonomické zabezpečenie seminárov organizovať nasledovne:
a/ účastník seminára si hradí z vlastných prostriedkov cestovné a stravu
b/ SZVP zabezpečí a uhradí účastníkom seminára ubytovanie na návrh a po dohode s RK
SZVP
c/ SZVP uhradí všetky náklady na lektorov (cestovné, stravné, ubytovanie a odmeny)
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4/

SZVP ekonomicky zabezpečí účasť na seminároch o pravidlách, ktoré poriada WWPRA
podľa návrhu RK SZVP a individuálneho schválenia VV SZVP
5/
na seminár pozývať vždy aj trénerov
6/
VV SZVP poveruje RK SZVP a VPK SR organizovaním týchto seminárov
T:
ihneď
Z: generálny sekretár SZVP, RK SZVP, VPK SR
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
8.3.
Návrh na odmeňovanie a obsadenie rozhodcov na SLOVAKIA CUP 2012
UZNESENIE 14/04
VV SZVP na návrh Rozhodcovskej komisie SZVP schvaľuje návrh na odmeňovanie a obsadenie
rozhodcov počas Slovakia Cup 2012 nasledovne :
1/

podľa počtu rozhodcov, ktorí prídu zo zahraničia s družstvami doplniť rozhodcov na celkový
počet 6 osôb (ak bude počet účastníkov 6) resp. 4 osôb (ak bude počet účastníkov 4)
2/
domáci rozhodcovia budú nominovaní z radov nových rozhodcov, ktorí rozhodovali Extraligu
mužov a medzinárodní rozhodcovia
3/
Odmeňovanie za výkon rozhodcu:
a/ hlavný rozhodca
50€/ za zápas
b/ pomocní rozhodcovia
6€/ za zápas
4/
obsadzovanie pomocných rozhodcov:
a/ bránkoví rozhodcovia budú obsadzovaní účastníkmi seminára rozhodcov
b/ pomocní rozhodcovia pri stolíku budú obsadzovaní dvomi rozhodcami z Novák (časomiera
a zapisovač) a dvomi rozhodcami účastníkmi seminára..
T:
ihneď
Z: generálny sekretár SZVP, RK SZVP, VPK SR
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
8.4. Zápisnica TMK zo 16.5.2012
UZNESENIE 15/04
VV SZVP berie na vedomie znenie zápisnice TMK zo 16.5.2012 konanej v Novákoch a zároveň
schvaľuje právomoc hlavného trénera reprezentačného družstva povolať na akciu aj hráčov resp.
hráčky mimo schválený širí káder s povinnosťou písomne (e-mailom) informovať o tejto skutočnosti
sekretariát SZVP. Sekretariát je povinný túto informáciu predložiť na nasledujúce rokovanie VV
SZVP.
T:ihneď
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
8.5.
Hodnotenie rozhodcov
UZNESENIE 16/04
VV SZVP berie na vedomie hodnotenie rozhodcov RK SZVP a odporúča robiť nominácie na
jednotlivé súťaže s prihliadnutím na poradie v hodnotení z predchádzajúcej sezóny.
T:ihneď
Z: generálny sekretár SZVP, RK SZVP
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
UZNESENIE 17/04
VV SZVP ukladá RK SZVP spracovať systém a kritéria nominácie rozhodcov na súťaže SZVP
v závislosti na ich kvalifikácii a hodnotení.
T:30.7.2012
Z: generálny sekretár SZVP, RK SZVP
Za :
Zdržal sa : 0
Proti : 0
8.6. Žiadosť Petra Tkáča
UZNESENIE 18/04
VV SZVP schvaľuje účasť manželky p. Tkáča na ME U19 mužov do francúzskeho Cannet na vlastné
náklady.
T:ihneď
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
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8.6. Československý pohár
VV SZVP diskutoval o skutočnosti, že v tomto roku sa má hrať Československý pohár 2013 v SR.
Právo štartu v tejto súťaži je daná rozpisom súťaže Slovenský pohár.
8.7. Príprava Valného zhromaždenia SZVP
UZNESENIE 19/04
VV SZVP určuje termín konania riadneho Valného zhromaždenia SZVP v roku 2012 na deň
27.10.2012 v Košiciach.
T: 27.10.2012
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie 42.Valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru
UZNESENIE 20/04
VV SZVP súhlasí a podporuje utvorenie strešnej organizácie slovenského športu v zmysle uznesenia
42.VZ SOV, bod D.
T: priebežne
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
8.8.
Pohárové súťaže
UZNESENIE 21/04
VV SZVP podporuje účasť ligového výberu mužov a žien pod hlavičkou víťaza Extraligy mužov
a víťaza 1..ligy žien v r. 2012 v Európskych pohárových súťažiach a schvaľuje úhradu nákladov na
účasť v týchto súťažiah do výšky po 5.000€.
T: ihneď
Z: generálny sekretár SZVP, p. Mihalkovič
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
8.9.
Doplnenie nominácie reprezentačného družstva žien
UZNESENIE 22/04
VV SZVP schaľuje doplnenie širšej nominácie reprezentačného družstva žien pre rok 2012 o hráčky :
Kovačičová Margaréta 1995
Chochulová Barbora 1996
Mihalkovičová Martina 1997
Pecková Natália 1996
T: ihneď
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Najbližší termín ďalšieho zasadnutia VV SZVP je stanovený na 18.8.2012 v Novákoch.
Zapísal: Stanislav Vaňo
generálny sekretár SZVP

Schválil: Juraj Kula
prezident SZVP

6

