Z á p i s č. 05/2015
zo 5. riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla,
konaného dňa 12.mája 2015 v Novákoch.
Prítomní:
Hostia:

J. Kula, J. Baranovič, Š. Šmihula, Š. Studený
J. Karabáš, J. Lenhart, Š. Dabrovský, J. Bohát, O. Gajdáč, R. Kaid, M. Fabián, G.
Gyurcsi, M. Beniková
Ospravedlnení : P.Mihalkovič, D.Dudáš
Program:
1/
Úvod
2/
Kontrola úloh
3/
Písomná správa o aktuálnej finančnej situácii SZVP za 1.štvrťrok 2015
4/
Informácie - úsek reprezentácia SR muži ( plán prípravy SR – A muži 2015, prípravy na EG
Baku)
5/
Informácie – úsek reprezentácia SR ženy (prípravy na EG Baku)
6/
Rôzne
1/ Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP.
2/ Kontrola úloh
Uzn. č. 01/02/2015, trvá
prijať nové znenie Disciplinárneho poriadku SZVP, Súťažného poriadku SZVP, Prestupového poriadku
SZVP, a tiež aj potrebu vypracovania štatútu novovznikajúcej Ligovej komisie SZVP a Ekonomickej komisie
SZVP, od súťažného ročníka 2015/2016 s účinnosťou od 1.7.2015.
Z: predsedovia jednotlivých komisií a Dabrovský, Karabáš, Mihalkovič, Studený.
Jednotlivé štatúty (Ligová komisia SZVP, Ekonomická komisia SZV pripraviť na „ čítanie „ do nového
termínu : 31.5.2015
Uzn. č. 04/04/2015, trvá
VV ukladá predložiť na schválenie menovitú nomináciu na MT „ Stuttgart Cup „ repre.SR U17 mužov
v dňoch 21.-24.5.2015.
Z: Gogola Miroslav
T: 30.4.2015, nový termín : 12.5.2015
Uzn. č. 15/04/2015, trvá
VV SZVP návrh predsedu RK SZVP berie na vedomie a ukladá predsedovi RK spracovať ekonomickú
analýzu do najbližšieho rokovania VV SZVP. VV SZVP odporúča, aby sa tento návrh týkal aj kategórie
starších žiakov.
Z: p. Bohát
T: 30.4.2015, nový termín : 30.5.2015
3/Aktuálna finančná situácia a rozpočet na rok 2015
VV SZVP na základe písomnej informácii o aktuálnej ekonomickej situácii zaslanej členom VV SZVP emailom dňa 11.5.2015, vyhotovenej Ing. Pavlom Mihalkovičom, členom VV SZVP, túto berie na vedomie.
UZNESENIE č. 01/05/2015
VV SZVP berie na vedomie informácie o aktuálnej finančnej situácii na rok 2015.
Za: 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0

-

3/a Návrh štatútu Hospodárskej komisie
p. Karabáš predložil VV SZVP „ Návrh štatútu Hospodárskej komisie „ v tomto znení :
Hospodárska komisia :
pripravuje rozpočet a kontroluje plnenie rozpočtu;
odporúča na schválenie Výkonnému výboru odmeny zamestnancom a odmeny pre členov
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-

pracujúcich v orgánoch SZVP,
predkladá návrhy na príspevky;
schvaľuje, koordinuje a spracováva príjmy a výdaje SZVP
schvaľuje a predkladá Výkonnému výboru hospodárske výsledky;
pripravuje hospodársku stratégiu SZVP
vytvára podmienky pre vznik, zmeny a zánik pracovných alebo obdobných pomerov;
spracúva a predkladá Výkonnému výboru ročnú účtovnú uzávierku, výsledky hospodárenia
s majetkom
spracúva a predkladá VV SYVP hospodárske smernice
má 3 členov , ktorý sú menovaní VV SZVP
členovia si spomedzi seba zvolia predsedu komisie

UZNESENIE č. 02/05/2015
VV SZVP schvaľuje štatút Hospodárskej komisie podľa predloženého návrhu zo dňa 12.5.2015.
VV SZVP menuje členov hospodárskej komisie v zložení : Jozef Karabáš, Pavol Mihalkovič a Štefan
Studený.
VV SZVP zároveň berie na vedomie, že predsedom Hospodárskej komisie sa stal Štefan Studený.
Za: 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
3/b Zmluva o nájme časti nehnuteľností č. 1 medzi Bale, s.r.o. Prievidza a SZVP Bratislava
Zmluvu o nájme časti nehnuteľností č. 1 medzi Bale, s.r.o. Prievidza a Slovenským zväzom vodného
póla predložil na rokovanie VV SZVP p. Studený.
UZNESENIE č. 03/05/2015
VV SZVP súhlasí s uzavretím navrhovanej Zmluvy o využívaní Národného centra vodného póla
v Novákoch s jej vlastníkom Bale, s.r.o. Prievidza, s účinnosťou od 1.1.2015.
Za: 3
Zdržal sa :1
Proti : 0
VV SZVP mení uznesenie č. 07/04/2015 z rokovania VV SZVP zo dňa 13.4.2015 tak, že pôvodné znenie
uznesenia č.07/04/2015 ruší a nahrádza ho novým uznesením,č. 04/2015 nasledovne :
UZNESENIE č. 04/05/2015
VV SZVP u k l a d á reprezentačným družstvám SR mužov a žien vo všetkých kategóriách organizovať
výcvikové tábory v Národnom centre vodného póla v Novákoch v zmysle zmluvy medzi NCVP a SZVP.
Za: 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
T: ihneď
4/ Informácie - reprezentácia SR muži ( plán prípravy SR – A muži jún -júl 2015,
príprava na EG Baku)
5/ Informácie – reprezentácia SR ženy (prípravy na EG Baku)
Predseda TMK p. Gajdáč predniesol návrhy plánov príprav reprezentácii SR, tak ako ho schválila TMK dňa
12.5.2015, nasledovne :
Muži A družstvo
R. Kaid predložil aktualizovaný plán prípravy, ktorý sa ešte bude meniť vzhľadom na
to, že sa zmenil termín kvalifikačného turnaja na postup na ME 2016 v Belehrade, na 25.-27.9.2015.
máj – júl 2015
Týždeň:10 – 13. máj 2015j
training camp – VT v Novákoch, výber hráčov( players selection) zo širšej nominácie z klubov: ŠKP-MD
Košice ,ČH Hornets Košice, Slávia UK Bratislava ,KVP Nováky, cancelled, zrušené pre vyťaženosť NCVP
ako aj v tomto termíne kluby: KVP Nováky a ŠKP MD staré mesto Košice pred play-of nesúhlasia
s uvoľnením svojich nominovaných hráčov.
8-14 jún 2015
8-10 Jún VT v Novákoch - training camp
11 jún oficiálny zápas s univerzitným výberom Maďarska v Budapešti – game in Budapest, against national
team of University
12-13 jún tréning zápasy ...training games
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14 jún voľno, free
15 - 21 jún 2015
15 jún zraz v Novákoch...meeting in Novaky
16-20 jún herné sústredenie v Novákoch so sparing-partnerom GRUZÍNSKO - training camp in Novaky
against Georgien
21.jún Voľno - free
2 2- 28 jún 2015
22 jún zraz- následne odlet na herné sústredenie do Holandska
23 - 24- 25 ráno tréningy s Holandskom, večer oficiálne zápasy - training camp and games in Holland
26 Jún návrat na Slovensko – back to Slovakia
29 jún - 5 júl 2015
Herné sústredenie v Turecku- t.č. v štádiu riešenia – possible training camp in Turkye
6 - 12 júl 2015
Bol rozposlaný mail mimo európskym družstvám, ktoré sa zúčastnia MS Kazaň(24.07-09.08)a ponúknuté
herné sústredenie na Slovensku(Čína, Argentína, Austrália, Canada ,Južná Afrika, Japonsko.)
Austrália odpísala ,že ďakujú ,ale už majú svoj program. Ostatné federácie na mail ešte neodpovedali.
....we gave offer to training camp in Novaky for the teams before World Championship. Australia and
Canada answer – they have program......
13 - 19 júl 2015
Podobný scenár ako v týždni 6 - 12 júl 2015
18 - 23 júl 2015
možnosť herného sústredenia v Budapešti proti Japonsku. Posibility to play in Budapest against Japan
v štádiu vybavovania
Predseda TMK odporúča zostaviť reálny plán prípravy, zobrať do úvahy na koľko je reálne dostať na
prípravu hráčov, ktorí budú hrať v zahraničí. Zabezpečiť, aby hráči z domácej súťaže boli koncom septembra
vo vrcholnej forme.
U17 muži
11. – 15. 5. 2015
18. – 21. 5. 2015
21. – 24. 5 2015
1. – 5. 6. 2015
5. – 7. 6. 2015
8. – 9. 6. 2015
9. – 22. 6. 2015

VT (Nováky) so sparingom (ITA-klub)
VT (Nováky)
Stuttgart Cup
VT (Nováky)
Slovakia Cup (Nováky)
VT (Nováky)
Európske Hry Baku 2015

U17 ženy
p. Mihalkovič zaslal aktualizovaný plán prípravy :
14.-17.5.2015
VT Bratislava (obnovenie kondície, testovanie v Národnom športovom
centre, riešenie príp. zdravotne nedobrých stanov, regenerácia )
27.-31.5.2015
VT + turnaj v Maďarsku (Budapešť, sparing Honvéd a BVSC, Tatabanya, sparing +
turnaj 4 družstvá)
2.-6.6.2015
VT Dunajvaros (sparing Austrália, Čína, domáce družstvo, príp. FRA, SRB)
8.6.2015
zraz v Bratislave
9.6.2015
odlet na EG Baku
22.6.2015
návrat z Baku
UZNESENIE č. 05/05/2015
VV SZVP berie na vedomie predložené návrhy príprav reprezentačných družstiev SR mužov, U17 mužov
a U17 žien.
Za: 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
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a) Člen VV SZVP p. Studený v zastúpení trénera U17 mužov predložil nomináciu hráčov (15 osôb),
Realizačný tým (4 osoby) a 2 šoféri na MT „ Stuttgart Cup v dňoch 22.-24.5.2015, Stuttgart :
hráči - Úradník Jozef, Čaraj Matej, Kováčik Andrej, Baran Samuel, Mitruk Adam, Barger Peter,
Furman Adam, Orem Tomáš, Grivalský Tomáš, Rybnikár Michal, Úradník Michal, Kocák Andrej,
Klampár Roman, Fékésházy Gergely, Kádár Filip
realizačný tím :
Miroslav Gogola, tréner
Michal Gogola, asistent trénera
Marián Balaj, kondičný tréner
Štefan Studený, pozorovateľ SZVP
šoféri : 2
UZNESENIE č. 06/05/2015
VV SZVP schvaľuje nomináciu.SR U17 mužov na MT „ Stuttgart Cup „v dňoch 21.-24.5.2015, Stuttgart
hráči - Úradník Jozef, Čaraj Matej, Kováčik Andrej, Baran Samuel, Mitruk Adam, Barger Peter, Furman
Adam, Orem Tomáš, Grivalský Tomáš, Rybnikár Michal, Úradník Michal, Kocák Andrej, Klampár
Roman, Fékésházy Gergely, Kádár Filip
realizačný tím : Miroslav Gogola, tréner
Michal Gogola, asistent trénera
Marián Balaj, kondičný tréner
Štefan Studený, pozorovateľ SZVP
šoféri - 2
Za: 3
Zdržal sa : 1
Proti : 0
Muži A družstvo
R. Kaid predložil aktualizovaný plán prípravy, ktorý sa ešte bude meniť vzhľadom na to, že sa zmenil termín
kvalifikačného turnaja na postup na ME 2016 v Belehrade - 25.-27.9.2015.
10 – 13. máj 2015j
training camp – VT v Novákoch, výber hráčov zo širšej nominácie z klubov: ŠKP-MD Košice ,ČH Hornets
Košice, Slávia UK Bratislava ,KVP Nováky, zrušené pre vyťaženosť NCVP ako aj v tomto termíne kluby:
KVP Nováky a ŠKP MD staré mesto Košice pred play-of nesúhlasia s uvoľnením svojich nominovaných
hráčov.
8-14 jún 2015
8-10 Jún VT v Novákoch,
11 jún oficiálny zápas s univerzitným výberom Maďarska v Budapešti,
12-13 jún tréningové zápasy
14 jún voľno,
15 - 21 jún 2015
15 jún zraz v Novákoch.
16-20 jún herné sústredenie v Novákoch so sparing-partnerom Gruzínskom
21.jún Voľno,
2 2- 28 jún 2015
22 jún zraz- následne odlet na herné sústredenie do Holandska.
23 - 24- 25 ráno tréningy s Holandskom, večer oficiálne zápasy.
26 Jún návrat na Slovensko
29 jún - 5 júl 2015
Herné sústredenie v Turecku- t.č. v štádiu riešenia,
6 - 12 júl 2015
Bol rozposlaný mail mimo európskym družstvám, ktoré sa zúčastnia MS Kazaň(24.07-09.08)a ponúknuté
herné sústredenie na Slovensku(Čína, Argentína, Austrália, Canada ,Južná Afrika, Japonsko.)
Austrália nereflektovala z dôvodu iného programu,. ostatné federácie na mail ešte neodpovedali.
13 - 19 júl 2015
Podobný scenár ako v týždni 6 - 12 júl 2015
18 - 23 júl 2015
možnosť herného sústredenia v Budapešti proti Japonsku v štádiu vybavovania
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b) člen VV SZVP Ján Baranovič predložil prihlášku na turnaj „ Olympijských nádejí“ U15 dievčatá,
v dňoch 10.-12.7.2015 v Prahe, s účasťou družstiev Českej republiky, Maďarska, Slovenska,
Švajčiarska, Ukrajiny a Rakúska, s potrebou odoslania prihlášky organizátorovi do 30.5.2015.
UZNESENIE č. 07/05/2015
VV SZVP súhlasí s účasťou reprezentácie SR – U 15 dievčatá na turnaji Olympijských nádejí v dňoch
10.-12.7.2015, Praha, s podmienkou samofinancovania.
VV SZVP zároveň ukladá Ekonomickej komisii SZVP vytvoriť pravidlá samofinancovania účasti.
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
T: ihneď
c) Predseda TMK p. Gajdáč predložil návrh konania súťaží mužov a žien v súťažnom ročníku
2015/2016,nasledovne :
mladší žiaci, roč. 2003/2004
A/ v prípade 5-8 družstiev turnajový systém (u každého) pri počte 7,8 družstiev 1.alebo 2.družstvá pauzujú.,
B/ v prípade 9 a viac družstiev – 2 skupiny – východ/západ – turnaje u každého. Postupujú 3 družstvá – 4
turnaje v šestke
starší žiaci, roč. 2001/2002
Skupiny západ, východ – 2 turnaje v každej skupine u dvoch družstvách, ktoré sa v minulom súťažnom
ročníku umiestnili na najlepších miestach. Postupujú 2 družstvá z 1.a 2.miesta. V 1.štvorke – 4 turnaje (u
každého). Družstvá ktoré nepostúpili vytvoria skupinu, v ktorej sa odohrajú turnaje u každého družstva.
kadeti, roč. 1999/2000
Skupiny západ, východ – 2 turnaje v každej skupine u dvoch družstvách ktoré sa v minulom súťažnom
ročníku umiestnili na najlepších miestach. V 1.štvorke – 4 turnaje (u každého). Družstvá ktoré nepostúpili
vytvoria skupinu, v ktorej sa odohrajú turnaje u každého družstva.
juniori, roč. 1997/1998
Základná časť – každý s každým doma – vonku. Po základnej časti prvé 4 družstvá odohrajú 2 turnaje.
Turnaje usporiadajú družstvá umiestnené po základnej časti na 1.a2.mieste.
muži – extraliga
6 družstiev – každý s každým doma – vonku (základná časť)
A/ nadstavbová časť – hrajú prvé 4 družstvá zo základnej časti, každý s každým doma –vonku.
Po nadstavbovej časti sa hrá play off na 4 víťazné stretnutia (1-4, 2-3). Play off začína u lepšie umiestneného
družstva. Stretnutia sa hrajú striedavo po jednom u každého účastníka.
Do semifinále play off sa započítavajú výsledky z nadstavbovej časti.
V nadstavbovej časti a v play off stretnutie nemôže skončiť nerozhodne. Ak po riadnom hracom čase je stav
nerozhodný, hádžu sa 5m hody.
Finále sa hrá od nuly na 4 víťazné stretnutia. O 3.miesto na 4 víťazné stretnutia – započítavajú sa body
z nadstavby.
B/ Družstvá, ktoré sa umiestnili po základnej časti na 5.a 6.mieste hrajú 1.ligu s ďalšími prihlásenými
družstvami každý s každým doma –vonku. Družstvá ktoré sa umiestnia na 1.a 2.mieste postupujú do extraligy
v nasledujúcom súťažnom období.
Systém súťaží – kategória žien
Ponechať systém súťaží ako tento rok. Zmeniť bodovanie tak, aby sa po každom nerozhodnom výsledku
hádzali pokutové hody.
Bodovanie by potom malo vyzerať nasledovne :
Víťaz v riadnom hracom čase 3 body,
Víťaz po pokutových hodoch 2 body,
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Prehra po pokutových hodoch 1 bod,
Prehra v riadnom hracom čase 0 bodov.
Regulérnosti súťaže prospeje, ak sa vždy budú rozdeľovať 3 body, či už zápas bude rozhodnutý v riadnom
hracom čase alebo až po pokutových hodoch, vždy sa rozdajú 3 body.
Pri remíze majú družstvá možnosť získať okrem bodu za remízu ešte ďalší bod za výhru v pokutových hodoch
(spolu 2).
Toto zaviesť jednotne vo všetkých súťažiach.
UZNESENIE č. 08/05/2015
VV SZVP ukladá Ligovej komisii SZVP prerokovať a schváliť predložený návrh konania súťaží mužov
a žien v súťažnom ročníku 2015/2016.
Za: 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
T: 30.6.2015
CTM – Mokrá lopta, koncepcia a model od roku 2015
Predpokladaný termín začatia realizácie s kategóriou chlapci roč. narodenia 2003/2004 je mesiac jún 2015.
TMK navrhuje realizovať CTM – Mokrú loptu aj v kategórii dievčatá roč. nar. 2003/2004 podľa nového
modelu. Za trénera v tejto kategórii navrhuje p. Mareka Gálisa.
UZNESENIE č. 09/05/2015
VV SZVP ukladá predsedovi TMK predložiť na pripomienkovanie vodnopólovým klubom návrh nového
modelu CTM.
Za: 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Z: Gajdáč T: 20.5.2015
6/
Rôzne
6/1
UZNESENIE č. 10/05/2015
Výkonný výbor SZVP vypisuje výberové konanie na zloženie komisií SZVP v súťažnom ročníku
2015/2016 :
Matričná komisia + ŠTK / 3 osoby
Rozhodcovská komisia / 3 osoby
Disciplinárna komisia / 3 osoby
TMK / 5 osôb
Podmienky : životopis, člen SZVP
Termín prihlášok : 15.06.2015
Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s označením „ výberové konanie „ v ľavom dolnom rohu na
sekretariát SZVP, Junácka 6, 832 80 Bratislava.
Za: 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
T: 15.06.2015
6/2
UZNESENIE č. 11/05/2015
VV SZVP poveruje Hospodársku komisiu SZVP vypracovaním metodického postupu na vymáhanie pokút
od dlžných vodnopólových klubov zúčastňujúcich sa súťaží riadených SZVP.
Za: 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Z: predseda HK SZVP
T: 30.06.2015
6/3
UZNESENIE č. 12/05/2015
VV SZVP ukladá trénerom a vedúcim družstvám (muži, ženy, U17 muži, U17 ženy) spracovať po
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každej akcii družstva „ Správu reprezentačného trénera“ a „ Správu vedúceho družstva „ . Správx
zasielať e-mailom vždy členovi VV SZVP zodpovednému za tú-ktorú reprezentáciu, predsedovi TMK a na
sekretariát SZVP.
Za: 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Z: tréneri a vedúci družstva reprezentačných družstiev mužov a žien
T: ihneď, trvale
6/4
UZNESENIE č. 13/05/2015
VV SZVP ukladá Rozhodcovskej komisii SZVP osloviť vodnopólové kluby SR nahlásiťzáujemcov
o školenie rozhodcov. Prihlášky zasielať na sekretariát SZVP do 31.5.2015.
Za: 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Z: Rozhodcovská komisia
6/5
VV SZVP zobral na vedomie informáciu zo zápasu U20 ženy v Piešťanoch medzi družstvami ŠKP Modrí
Draci Košice - Staré mesto a Slávia UK Bratislava, prednesenú Jánom Baranovičom, členom VV SZVP.

Najbližší termín a miesto rokovania VV SZVP bude určený dodatočne.
Zapísala: M.Beniková

Overil : J.Kula
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