Z á p i s č. 4/2008
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa konalo
dňa 3. mája 2008 v Košiciach.

Prítomní:

J. Kula, G. Kertész, J. Ligocký, P. Mihalkovič,
T. Meszároš, I. Propper, M. Pinčák,

Hostia:
Ospravedlnený:

J. Karabáš, K. Bačo, V. Illeš
M. Kupka, P. Borsig

PROGRAM:
1) Úvod
2) Kontrola uznesení
3) Rokovanie o ligovom zápase medzi ŠKP Košice–TOPVAR Topoľčany
ktoré sa konalo dňa 26. 4. 2008 v Novákoch
4) Výber asistenta trénera seniorov
5) Aktuálna finančná situácia, rokovanie o záväzkoch SZVP
6) Rôzne

Bod 1. Úvod
p. Kula
Prezident SZVP privítal členov výkonného výboru (VV), hostí a otvoril zasadnutie riadneho VV
SZVP.

Bod 2. Kontrola uznesení
Uznesenie č.: 01/03 splnené.
Uznesenie č.: 02/03 splnené.
Uznesenie č.: 03/03 splnené.
Uznesenie č.: 04/03 splnené.
Uznesenie č.: 05/03 splnené.
Uznesenie č.: 06/03 splnené.
Uznesenie č.: 07/03 splnené.
Uznesenie č.: 08/03 splnené.
Uznesenie č.: 09/03 splnené.
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Bod 3. Rokovanie o ligovom zápase medzi ŠKP Košice –
TOPVAR Topoľčany konanom dňa 26. 4. 2008 v Novákoch
p. Illeš
Predniesol svoju informáciu o tomto zápase, vyjadril nespokojnosť nad výkonom rozhodcov
v tomto stretnutí, adresne p. Liptáka a najmä pána Kratochvíla. Opísal nedostatky v rozhodovaní
tohto zápasu, hovoril o veľkej brutalite v tomto zápase a o nezabezpečení vecí okolo bazénu
usporiadateľskou službou. Listom ďalej chcel upozorniť na nesprávne javy a veľmi zlý príklad pre
mladých hráčov. Nedostatky v práci delegáta, ktorý nezaznamenal vážne situácie pri rozhodovaní,
a taktiež nezaznamenal nešportové správanie tak striedačky (vhodenie cudzieho predmetu do
ihriska) ako aj nešportové správanie divákov, či hráčov ktorý boli už vylúčený alebo mali trest
a nemohli v tomto zápase ani nastúpiť (príklad Míšenka).
p. Karabáš
Poukázal na nedostatky v práci rozhodcov a komisára zápasu ktorý nezaznamenal do zápisu nič
a toto treba určite zmeniť. Zápas takejto dôležitosti treba zaznamenávať na kameru a potom by sa
sporné situácie dali neskôr lepšie analyzovať.
p. Ligocký
Jednoznačne poukázal na nezvládnutie situácie rozhodcov, lebo hráči hrali zápas tak ako im to
rozhodcovia dovolili. Nechce sa k tejto situácii vracať, treba hľadieť dopredu a v budúcnosti
predchádzať takýmto situáciám. Aj za cenu, že sa hráči vylúčia do konca zápasu, či sa nedohrá
zápas. Poukázal ale aj na fakt, že list pána Illeša bol rozoslaný členom VV SZVP okrem jeho
osoby, čo nepovažuje za korektné.
p. Pinčák
Odsudzuje používanie trestných oznámení ako spôsob riešenia. Na tieto veci máme v SZVP svoje
inštitúcie ktoré treba majú tieto prípady riešiť. ŠTK, rozhodcovská komisiu alebo VV SZVP.
p. Karabáš
Upozornil na nečisté praktiky niektorých klubových funkcionárov k rozhodcom a rezolútne
vyjadril nesúhlas s takýmto jednaním. Nemalo by sa to v našom hnutí stávať.
VV SZVP
Nakoľko sa v zápise o stretnutí Topoľčany – ŠKP Košice z 26. 4. 2008 nenachádza ani zmienka
o reálnom priebehu tohto stretnutia kde sa vyskytla brutalita hráčov, hodená fľaša, prezident
SZVP navrhol vyzvať rozhodcov tohto stretnutia pánov Liptáka a Kratochvíla, aby napísali do 10.
5. 2008 písomnú správu o okolnostiach zápasu, a najmä aby uviedli, prečo sa uvedené skutočnosti
nenachádzajú v zápise zo stretnutia. Ďalej navrhol vyzvať komisára tohto stretnutia Karola
Schmucka aby do 10. 5. 2008 predložil zápis delegáta o stretnutí, a vlastné stanovisko
k skutočnosti, že zápis o stretnutí neobsahuje zápis rozhodcov o týchto skutočnostiach, konkrétne:
hodená fľaša do ihriska, nepotrestanie brutality hráčov, správanie dištancovaných a vylúčených
hráčov. Ďalej Karol Schmuck predloží v tomto termíne svoje hodnotenie rozhodcov v uvedenom
zápase. Prezident SZVP taktiež navrhol pozastaviť činnosť rozhodcom Liptákovi a Kratochvílovi
a delegátovi stretnutia K. Schmuckovi do vyšetrenia tohto prípadu.
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Uznesenie č.: 01/04 VV prijal nasledovné uznesenie: Nakoľko sa v zápise o stretnutí
TOPVAR Topoľčany – ŠKP Košice z 26. 4. 2008 nenachádza ani zmienka o reálnom
priebehu tohto stretnutia, v ktorom sa vyskytla brutalita hráčov, hodená fľaša, prezident
SZVP vyzýva rozhodcov tohto stretnutia pánov Liptáka a Kratochvíla, aby napísali do 10. 5.
2008 písomnú správu o okolnostiach zápasu, a najmä aby uviedli, prečo sa uvedené
skutočnosti nenachádzajú v zápise zo stretnutia. Ďalej vyzýva komisára tohto stretnutia
Karola Schmucka aby do 10. 5. 2008 predložil zápis delegáta o stretnutí, a vlastné stanovisko
k skutočnosti, že zápis o stretnutí neobsahuje zápis rozhodcov o týchto skutočnostiach,
konkrétne: hodená fľaša do ihriska, nepotrestanie brutality hráčov, správanie
dištancovaných a vylúčených hráčov. Ďalej vyzýva aby delegát zápasu Karol Schmuck
predložil v tomto termíne svoje hodnotenie rozhodcov v uvedenom zápase. SZVP
pozastavuje činnosť rozhodcom Liptákovi a Kratochvílovi a delegátovi stretnutia K.
Schmuckovi do vyšetrenia tohto prípadu.
T.: 10. 5. 2008

Z.: VV SZVP

Bod 4. Výber asistenta trénera seniorov
VV rokoval o obsadení funkcie asistenta reprezentačného trénera a uzniesol sa nasledovne.
Uznesenie č.: 02/04 VV menuje do funkcie asistenta reprezentačného trénera pre družstvo
seniorov Vladimíra Janka do 15. 7. 2008
T.: 3. 5. 2008

Z.: VV SZVP

Bod 5. Aktuálna finančná situácia, rokovanie o záväzkoch SZVP
VV prerokoval aktuálnu finančnú situáciu. K dátumu zvolenia nového výboru t. j. k 16. 2. 2008
boli evidované neuhradené záväzky v celkovej výške 4 301 546,- Sk z čoho predstavovali záväzky
hráčom 416 000,- Sk, poplatok LENu za QT na OH v Bratislave 674 140,- Sk, pôžičky ..., náklady
za QT na OH v Bratislave ..., záväzky voči klubom ..., ostatné záväzky reprezentačných družstiev
...,
Uznesenie č.: 03/04 VV berie na vedomie a splnomocňuje Jozefa Karabáša na rokovanie vo
veci riešenia dlhov so všetkými veriteľmi SZVP.
T.: 1. 6. 2008
Z.: J. Karabáš

Bod 7. Rôzne
Predseda kontrolnej komisie p. Bačo predniesol svoj pohľad na činnosť kontrolnej komisie a jej
spoluprácu s VV SZVP. Poukázal na tieto nedostatky: zlepšiť komunikáciu kontrolnej komisie
a VV SZVP, nutnosť byť oboznamovaný s činnosťou VV SZVP, nutnosť byť prizývaný na
zasadnutia VV SZVP a dostávať v meilovej podobe zápisy so zasadnutí VV SZVP.
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Uznesenie(?) č.: 04/04
VV schvaľuje aby boli prizývaní na riadne zasadnutia VV SZVP
aj členovia kontrolnej komisie, rozhodcovskej komisie, ŠTK. VV nariaďuje generálnemu
sekretárovi, aby Zápisy zo zasadaní VV SZVP dostávala aj Kontrolná komisia, ŠTK,
Rozhodcovská komisia.
T.: 3. 5. 2008

Z.: gen. sekretár

VV SZVP rokoval o práci reprezentačného trénera ND mužov Anteho Nakiča, diskutoval o jeho
pracovnej náplni a vyťaženosti počas jeho pobytu na Slovensku.

Generálny sekretár Peter Horňák v priebehu zasadania vyjadril svoj nesúhlas so spôsobom riadenia
SZVP, oznámil prezidentovi SZVP a členom VV SZVP svoju abdikáciu na tento post a opustil
zasadanie VV SZVP pred jeho riadnym ukončením.

Zapísal:
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Peter Horňák

