Z á p i s č. 05/2014
z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla,
konaného dňa 14.júla 2014 v Novákoch.
Prítomní:
Hostia:

J. Kula, P.Mihalkovič, Š.Šmihula, J.Baranovič , S.Vaňo,
T. Gál, Š. Studený, J. Lenhart, J. Karabáš, R.Kaid, Š.Dabrovský, O.Gajdáč, J. Bohát,
M.Beniková

Program:
1/
Úvod
2/
Kontrola uznesení
3/
Oboznámenie sa s navrhovaným modelom súťaží 2014/2015
4/
Plán reprezentačných družstiev počas leta 2014
5/
Schválenie trénerov a realizačných tímov žien a junioriek ( po odstúpení C.Ragusa)
6/
Aktuálna finančná situácia
7/
Predstavenie nového nájomcu – vlastníka NCVP v Novákoch, plány, vízie ( účasť
p. Gála z Fortischemu a zástupcu nového vlastníka)
8/
Rôzne
1) Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP. Privítal hostí p.
Gála a p. Studeného.
2) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal generálny sekretár SZVP p.Vaňo
3) Oboznámenie sa s navrhovaným modelom súťaží 2014/2015
Systém súťaží v ročníku 2014/2015 predniesol p. Dabrovský za VPK SR spoločne s p.
Gajdáčom za TMK.
Slovenský Pohár muži - sa odohrá v dvoch skupinách pravdepodobne v Novákoch a Žiline (ak
nebude iný záujemca), predbežne sa nahlásili : Slávia UK, Nováky, ŠKP M. Draci, ČH Hornets,
Topoľčany, Komárno, Žilina
Extraliga muži – 6 mužstiev, základná časť sa odohrá systémom doma/vonku ( 10 zápasov )
s ukončením v januári, ďalej 1. – 4. každý s každým doma/vonku ( 6 zápasov ), nasleduje Play Off –
pokračuje sa s nula bodmi a na 3 víťazné zápasy, semifinále 1 – 4, 2 – 3, nakoniec sa bude hrať o 3. –
4. miesto a o 1. – 2. miesto tiež na 3 víťazné zápasy.
„ B “ skupina začne hrať po pridaní sa 5 - 6 mužstva, jedno kolovo doma/vonku, v termínoch
extraligy.
Hrajú hráči narodení v roku 2000 a starší. Bazén v Topoľčanoch : do rozpisu súťaže uviesť – rozmery
bazéna sú 30 x 20 metrov, a bazén v Topoľčanoch o rozmeroch 24 x 12 metrov je na sezónu
2014/2015 uznaný za regulárny aj pre všetky kluby.
Juniori – hráči narodení 1996 a mladší. Predbežne sa hlásia : ŠKP, Nováky, Komárno, Topoľčany,
Bratislava.
Pri účasti 5 družstiev hrá sa turnajovým spôsobom. Každé mužstvo usporiada jeden
turnaj s jedným pauzujúcim družstvom.
Zimné Majstrovstvá sa hrajú v októbri. O usporiadanie sa hlásia Nováky.
Kadeti – hráči narodení 1998 a mladší. Predbežne sa prihlásili : Hornets, ŠKP, Prešov, Nováky,
Topoľčany, Piešťany, Komárno, Bratislava, Vrútky ?
Základná časť OS Východ/Západ 2 turnaje, potom NL 1 – 4, 5 – 8 ....= 4 turnaje u každého
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Starší žiaci - hráči narodení 2000 a mladší
Mladší žiaci - hráči narodení 2002 a mladší
Do oboch súťaží sa prihlásili : Bratislava, Komárno, Piešťany, Topoľčany, Nováky to by bola skupina
západ, a Žilina, Hornets, ŠKP, Prešov, Vrútky by bola skupina východ.
Do 1. NL postúpia prví traja zo skupiny Západ/Východ, ostatní odohrajú 2. NL.
1. NL odohrajú 2 turnaje každý s každým u víťazov skupiny Západ/Východ
2. NL odohrajú 2 turnaje každý s každým u mužstiev, ktoré skončili na 4-om mieste
Prosba a upozornenie pre ŠTK – aby Žilina a Vrútky nepauzovali v kolách, ktoré
sa budú hrať v Žiline a vo Vrútkach.
11.roční - hráči narodení 2004 a mladší. Ponechať ako po iné roky. Neoficiálne OS a oficiálne MSR. Zabezpečiť, aby sa hralo na malé bránky, s malými loptami č. 3, bazén 20-25 m x 12,5 – 20
metra.
Ženy, hráčky narodené 2000 a staršie
SP, jeden turnaj (pri počte družstiev 4 alebo 5, v prípade 3 družstiev dve kolá)
1.liga, turnaje podľa počtu účastníkov
Juniorky U20, hráčky narodené 1995 a mladšie
Zimné majstrovstvá SR, jeden turnaj (pri počte družstiev 4 alebo 5, v prípade 3 družstiev dve kolá)
Národná liga, turnaje podľa počtu účastníkov
Kadetky U17, hráčky narodené 1998 a mladšie
Zimné majstrovstvá SR, jeden turnaj (pri počte družstiev 4 alebo 5, v prípade 3 družstiev dve kolá)
Národná liga, turnaje podľa počtu účastníkov
Žiačky U14, hráčky narodené 2001 a mladšie
Zimné majstrovstvá SR, jeden turnaj (pri počte družstiev 4 alebo 5, v prípade 3 družstiev dve kolá)
Národná liga, turnaje podľa počtu účastníkov
UZNESENIE č. 1/05/2014
VV SZVP schvaľuje predložený návrh na systém súťaží v súťažnom ročníku 2014/2015.
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
UZNESENIE č. 2/05/2014
VV SZVP ukladá ŠTK zapracovať dodatok do Súťažného poriadku SZVP na „ zabránenie
prekladania termínov tak, že sa za kolíziu nepovažuje a preto nie je dôvod na prekladanie kôl „
nasledovne : muži – kadeti a mladší, juniori – starší žiaci a mladší, kadeti – mladší žiaci a mladší
a starší žiaci – 11 roční.
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
Z: ŠTK, gen.sekretár SZVP
T: ihneď
UZNESENIE č. 3/05/2014
VV SZVP ukladá ŠTK zapracovať dodatok do Súťažného poriadku SZVP tak, že všeobecne platí len
jeden zápas za poldeň a „výnimka pre odohratie viacerých zápasov môže byť uvedená v rozpise
súťaže pre danú kategóriu“ (pravdepodobné u 11-ročných)
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
Z: Disciplinárna komisia SZVP, gen.sekretár SZVP
T: ihneď
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3.1)

Návrh na predkladanie lekárskych potvrdení hráčov k súpiske predniesol p.
Dabrovský.

p.Dabrovský na základe dohody VPK SR predniesol návrh, aby za kontrolu platnosti lekárskych
prehliadok nezodpovedal rozhodca, ale potvrdenie o lekárskej prehliadke sa predkladalo povinne pri
predkladaní súpisky a do súpisky sa doplní termín, dokedy je lekárska prehliadka platná (jeden rok od
absolvovania). Predlžovanie platnosti lekárskej prehliadky na súpiske bude prebiehať obdobne ako
napr. dopisovanie hráča na súpiske.
UZNESENIE č. 4/05/2014
VV SZVP návrh berie návrh na vedomie a ukladá ŠTK zapracovať predložený návrh do Súťažného
poriadku SZVP
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
Z: ŠTK, gen.sekretár SZVP
T: ihneď
4) Plán reprezentačných družstiev počas leta 2014
Návrhy na termíny – harmonogram reprezentačných družstiev SR predniesol p. Gajdáč a p. Baranovič.
MUŽI
U 19 muži
18. – 20.07.2014
20. – 27.07.2014
29. – 30.07.2014
31.07. – 03.08.2014
07. – 10.08.2014
14. – 17.08.2014
23. – 31.08.2014

VT Bratislava
VT Bratislava + sparing Gruzínsko
VT Bratislava
MT Stuttgart Cup
VT Bratislava + VT Budapešť (sparing U17 muži)
VT Bratislava
ME Gruzínsko (Tbilisi)

U 15 muži
13. – 17.07.2014

MT Darko Čukič Memorial

ŽENY
U 16 ženy
12. – 15.07. 2014
15. – 18.07. 2014
18. – 20.07. 2014

VT Nováky
VT Nováky
MT Olympijské nádeje 2014Praha (CZE)

02. – 05.09. 2014
26. - 28.09.2014
november 2014

MT Rumunsko
VT Nováky
VT Nováky

U19 ženy
28.7. – 02.08. 2014
05. – 10. 08. 2014
13. – 18.08. 2014
21. – 26. 08. 2014
29. 08. – 03. 09. 2014
05 – 15.09.2014

VT Topoľčany
VT Topoľčany +MT Strakonice (?)
VT Vrútky
VT Maďarsko (?)
VT (?)
ME Rím (ITA)
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UZNESENIE č. 5/05/2014
VV SZVP berie priebežný harmonogram prípravy reprezentácie SR U19 muži, SR U15 muži, SR U19
ženy, U16 ženy na vedomie .
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
UZNESENIE č. 6/05/2014
VV SZVP schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva SR U16 ženy na Medzinárodný turnaj „
Olympijské nádeje 2014 „ Praha, (CZE) v dňoch 18.-20.7.2014, v počte 14 hráčok a 3 členovia RT.
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
4.1) Pravidlá Mokrej lopty
J.Karabáš predniesol návrh, aby pre akcie družstiev Mokrej lopty organizované v zahraničí nestačilo
ohlásenie na sekretariáte SZVP, ale vyžadoval sa súhlas VV SZVP.
UZNESENIE č. 7/05/2014
VV SZVP schvaľuje pravidlo pre akcie družstiev Mokrá lopta tak, že akciu organizovanú v SR je
povinný tréner družstva nahlásiť na sekretariát SZVP tak ako doteraz, akcie organizované v zahraničí
musía byt schválené VV SZVP.
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
5) Schválenie trénerov a realizačných tímov žien a junioriek ( po odstúpení C.Ragusa)
p.Baranovič predniesol návrh na menovanie trénerov a realizačných tímov pre kategóriu žien
a junioriek U19 po odstúpení trénerky p.Cinzia Ragusa.
UZNESENIE č. 8/05/2014
VV SZVP schvaľuje nové zloženie realizačného tímu žien masledovne : Galis Marek – tréner,
Migrová Michaela - asistent trénera a Bilický Jozef - vedúci družstva.
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
UZNESENIE č. 9/05/2014
VV SZVP schvaľuje nové zloženie realizačného tímu junioriek U19, nasledovne : Henkrich Milan –
tréner, Mihalkovič Pavol - asistent trénera a Mihalkovičová Ivana - ako vedúci družstva.
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
UZNESENIE č. 10/05/2014
VV SZVP schvaľuje doplnenie realizačného tímu U16 dievčat o Luciu Valockú v pozícii asistentky
trénera ako alternatívu k doterajšiemu asistentovi (Pavol Mihalkovič) resp. doterajšej vedúcej družstva
(Ivana Mihalkovičová) v prípade ich neúčasti na akcii reprezentačného družstva.
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
6) Aktuálna finančná situácia
p.Mihalkovič informoval o aktuálnej finančnej situácii. Dotácia schválená zo strany Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR bola navýšená o prostriedky určené na podporu NVPC
v Novákoch. P.Mihalkovič predniesol návrh, aby dotácia pre NCVP v Novákoch bola poskytnutá
prostredníctvom klubov ČH Hornets Košice, Slávia UK Bratislava a KVP Nováky s titulom prípravy
reprezentantov v NCVP do konca roka 2014 vo výške 5000 Euro mesačne až do transferu celej dotácie
pre NCVP v Novákoch.
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UZNESENIE č. 11/05/2014
VV SZVP schvaľuje mechanizmus transferu dotácie poskytnutej Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR pre NCVP v Novákoch prostredníctvom klubov KVP Nováky, ČH Hornets
Košice a Slávia UK Bratislava vo výške 5000,- Euro mesačne až do transferu celej dotácie pre NCVP
Nováky.
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
7) Predstavenie nového nájomcu – vlastníka NCVP v Novákoch, plány, vízie
p.Gál so spoločnosti Fortischem informoval VV SZVP o skutočnosti, že nájomcom
a prevádzkovateľom NCVP v Novákoch sa stala spoločnosť Bale, s.r.o. Zároveň potvrdil, že
s nájomcom rokuje o odpredaji NCVP. VV SZVP vyjadril potešenie, že sa našiel subjekt, ktorý má
záujem o dlhodobé prevádzkovanie NCVP a investovanie do jeho obnovy a rozširovania pri zachovaní
potrebných funkcií pre vodné pólo v SR za prijateľných podmienok.
UZNESENIE č. 12/05/2014
VV SZVP berie informáciu o vlastníckych zmenách v NCVP v Novákoch na vedomie.
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
8)

Rôzne

8.1) LEN Kongres, 2. – 5.10.2014, Verona
UZNESENIE č. 13/05/2014
VV SZVP schvaľuje nomináciu 2 členov (zástupcov) zväzu na zasadnutí LEN Kongresu v termíne 2.
– 5.10.2014 vo Verone (Taliansko), menovite prezident SZVP a generálny sekretár SZVP.
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
8.2) Svetová Liga 2014/2015
UZNESENIE č. 14/05/2014
VV SZVP schvaľuje prihlásenie reprezentačného družstva mužov Slovenska do Svetovej ligy mužov
v ročníku 2014/2015.
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
8.3) Informácia – Európsky pohár 2014/2015 – ženy
VV SZVP prijal informáciu ohľadom záujmu klubu PIRANA SC Topolčany prihlásenie sa
s družstvom žien do niektorého z európskych pohárov žien, pokiaľ to finančné okolnosti dovolia.
V prípade štartu reprezentačného družstva žien pod hlavičkou tohto klubu je SZVP pripravený
podporiť účinkovanie prostriedkami v zmysle rozpočtu určené na akcie reprezentačného družstva žien.
Najbližší termín zasadania VV SZVP bude určený dodatočne.
Zapísal : S.Vaňo

Overil : J. Kula
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