Z á p i s č. 5/2010
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa konalo dňa
21. 8. 2010 v Košiciach.
Prítomní:

G. Kertész, J. Kula, M. Kupka, P. Mihalkovič, M. Pinčák, I. Propper počas rokovania

Hostia:

K. Bačo, V. Illes, J. Karabáš

Ospravedlnení:

R. Bohuš, J. Ligocký, T. Meszáros

PROGRAM:
1) Úvod
2) Schválenie hracieho modelu súťaží pre všetky vekové kategórie na sezónu
2010/2011
3) Schválenie Prestupového poriadku SZVP
4) Schválenie Súťažného poriadku SZVP
5) Určenie termínu konania a programu Valného zhromaždenia SZVP
6) Schválenie účasti Akademikov SR - Svetová letná univerziáda 2011 – Shenzen
7) Rôzne

1). Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal prítomných členov a hostí a otvoril piate zasadnutie VV
SZVP v roku 2010. V rámci tohto bodu informoval Karol Bačo, predseda RK o priebehu
vykonávania kontroly na SZVP

2). Schválenie hracieho modelu súťaží pre všetky vekové kategórie na
sezónu 2010/2011
J. Karabáš informoval, že vodnopólové kluby prerokovali a odsúhlasili na rokovaní dňa
9.7.2010 v Novákoch vekové kategórie a hrací model všetkých súťaží pre všetky vekové
kategórie pre sezónu 2010/2011 a predkladajú tento VV SZVP na prerokovanie v nasledovnom
znení :
Muži – rok narodenia 1995 a starší
Juniori - rok narodenia 1992 a mladší
Kadeti - rok narodenia 1994 a mladší
Starší žiaci - rok narodenia 1996 a mladší
Mladší žiaci - rok narodenia 1998 a mladší
Kategória do 11 rokov - rok narodenia 2000 a mladší
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HRACÍ MODEL SENIORSKEJ EXTRALIGY
Na základe schválenia VV SZVP o rozšírení EMM extraligy zo 6 účastníkov na 8 účastníkov
budú do najvyššej seniorskej súťaže zaradené od sezóny 2010/2011 kluby KVP Komárno
a KPŠ NEREUS Žilina, ktoré sa v uplynulom súťažnom ročníku 1.ligy umiestnili na 1. a 2.
mieste.
EMM extraliga by sa mala začať októbri 2010 a mala by sa skončiť v prvej polovici mesiaca
jún 2011.
Hrací model súťaže bude nasledovný. V základnej časti sa stretnú tímy systémom „každý
s každým“ doma a vonku jednokolovo. Každého účastníka teda čaká 14 zápasov. Po odohratí
základnej časti bude nasledovať rozdelenie tímov podľa umiestnenia v tabuľke na skupinu
o titul (mužstvá v tabuľke na 1. až 4. mieste) a skupinu o udržanie sa v extralige (mužstvá
v tabuľke na 5. až 8. mieste).
Tímy umiestnené po základnej časti na 1. až 4. mieste odohrajú play-off. V semifinále sa
stretne tím z 1. miesta s mužstvom zo 4. priečky a tím z 2. miesta s mužstvom z 3. priečky.
Každá séria semifinále play-off sa bude hrať do 7 získaných bodov, pričom body získané
klubmi v základnej časti v ich vzájomných zápasoch sa prenášajú. Za každé víťastvo sa
prideľujú 2 body, za remízu 1 bod. V prípade, že obe družstvá dosiahnu rovnaký počet 7
bodov, o postupe do ďalšieho kola rozhodne predĺženie 2x5 minút, ak by aj potom bol stav
nerozhodný, nasledovať budú pokutové hody. Víťazi semifinálových sérií postúpia do finále,
zdolané tímy odohrajú sériu o 3. miesto. Rovnako ako v semifinále platí, že kluby si prenášajú
body získané v základnej časti v ich vzájomných zápasoch. Všetky série play-off sa vždy
začínajú v domácom prostredí tabuľkovo slabšie postaveného tímu po základnej časti.
Rovnaký model bude platiť aj v skupine o záchranu. Mužstvo, ktoré sa umiestni v konečnom
poradí základnej časti na 8. mieste, odohrá baráž s víťazom prvej ligy na dve víťazné
stretnutia, pričom rozhodujúci tretí duel sa odohrá na neutrálnej pôde. Séria sa začína vždy
u prvoligového tímu. V prípade, že o účasť v baráži neprejaví záujem víťaz 1. ligy, získava
toto právo vždy nižšie umiestnený tím prvoligovej súťaže.

HRACÍ MODEL SLOVENSKÉHO POHÁRA
Členovia ZVKSR sa ďalej dohodli, že Slovenský pohár sa odohrá v prvý októbrový víkend
2010 rovnakým modelom ako v minulom roku. Účasť tímov v Slovenskom pohári je
dobrovoľná, v prípade záujmu viac ako 8 mužstiev sa odohrá kvalifikácia. Model kvalifikácie
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sa určí po ukončení termínu podania prihlášok. Dejiskom konania turnaja Slovenského pohára
budú

Nováky

a Žilina.

Finalisti

Slovenského

pohára

získajú

právo

na

účasť

v Československom pohári, ktorý bude v roku 2010 organizovať SZVP. Klub ČH Hornets
Košice sa vopred dobrovoľne zriekol práva zúčastniť sa na Československom pohári.

HRACÍ MODEL MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ
Členovia ZVKSR sa dohodli na rozšírení mládežníckych zimných majstrovstiev Slovenska aj
o kategóriu mladších žiakov. Zimné majstrovstvá sa odohrajú rovnako ako vlani a budú slúžiť
ako kvalifikácia do celoslovenských mládežníckych súťaží. V prípade nepárneho počtu
prihlásených družstiev sa vždy vytvorí väčsia skupina o titul a menšia skupina v nižšej súťaži,
pričom mužstvo na nepárnom „prelomovom“ 5. mieste po zimných majstrovstvách sa ako
jediné môže rozhodnúť, do ktorej skupiny má byť zaradené. Platí ešte jedno pravidlo, že počet
účastníkov v skupinách o titul nesmie prekročiť 6 tímov.
V súťaží družstiev s hráčmi do 11 rokov sa bude naďalej organizovať jeden turnaj o majstra
Slovenska. Oblastné súťaže môžu byť nahradené modelom, ktorý má vypracovať Konštantín
Glič. Účasť v tejto súťaži nebude pre kluby povinná a nebude mať žiaden vplyv na výsledky
majstrovstiev Slovenska v tejto kategórii, ani na pomer hlasov na valnom zhromaždení
klubov. S výhľadom do budúcnosti však nie je vylúčené, že sa tento model zaradí do
oficiálnych majstrovských súťaží.
UZNESENIE 1/05/2010
VV SZVP schvaľuje hrací model súťaží všetkých súťaží pre všetky vekové kategórie na
sezónu 2010/2011 tak ako bol na rokovanie VV SZVP predložený a určuje predsedovi
ŠTK spracovať tento do popisu súťaží na sezónu 2010/2011.
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 1
T : 5.9.2010
Z : Ing. Illes – Predseda ŠTK

3) Schválenie Prestupového poriadku SZVP
Jozef Karabáš informoval VV SZVP o tom, že dňa 20.8.2010 na stretnutí vodnopólových klubov
v Košiciach došlo medzi klubmi k prerokovaniu Prestupového poriadku a jeho odsúhlaseniu
v predkladanom znení a preto navrhuje VV SZVP, aby predkladané znenie Prestupového
poriadku bolo VV SZVP schválené s platnosťou a účinnosťou odo dňa jeho schválenia VV
SZVP v tomto navrhovanom znení :
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PRESTUPOVÝ PORIADOK SZVP
platný a účinný dňom schválenia VV SZVP
Hlavným poslaním pri realizácii prestupu alebo hosťovania je vytvárať kvalitné
podmienky pre plné uplatnenie hráčov a hráčok (ďalej len hráč) vodného póla, pre ich
výkonnostný rast pri rešpektovaní oprávnených záujmov hráča a vodnopólového
klubu (oddielu) evidovaných - registrovaných v SZVP. Zmeny klubovej (oddielovej)
príslušnosti v zmysle tohto prestupového poriadku musia napomáhať talentovaným
hráčom prestúpiť do klubov (oddielov), v ktorých budú mať zabezpečený svoj športový
- výkonnostný rast, sociálne, pracovné či študijné podmienky v súlade so slobodnou
vôľou voľby hráča, ako i vôľou ich rodičov, ak ide o hráča mladšieho ako 18 rokov.
Hl. I.
Základné ustanovenia
Čl. 1
1. Prestupový poriadok stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny
trvalej alebo dočasnej príslušnosti hráča vodného póla (voľný hráč, zmluvný hráč
) k oddielom a klubom (ďalej len klubom)
vodného póla v podmienkach
Slovenského zväzu vodného póla (ďalej len SZVP). Každý hráč (športovec), ktorý
je držiteľom licencie SZVP podľa platného licenčného poriadku SZVP, má právo
požiadať o zmenu trvalej alebo dočasnej príslušnosti k oddielu – klubu formou –
prestupu alebo hosťovania.
2. Za voľného hráča sa pre účely prestupového konania podľa tohto Prestupového
poriadku považuje hráč, ktorý nemá uzatvorenú hráčsku zmluvu s klubom,
v ktorom pôsobí v čase prestupového konania .
3. Za zmluvného hráča sa pre účely prestupového konania podľa tohto
Prestupového poriadku považuje hráč, ktorý má uzatvorenú hráčsku zmluvu
registrovanú v klube, za ktorý hráva. Menný zoznam zmluvných hráčov
predloží klub na sekretariát SZVP s uvedením dátumu ukončenia zmluvy
za účelom zaevidovania.
4. Každý hráč ( s výnimkou zahraničných hráčov ) po dosiahnutí 18 rokov môže
nastúpiť na zápasy extraligy len v prípade, ak má so svojim klubom za ktorý
hráva, uzavretú zmluvu po dobu dosiahnutia 23 roku svojho života.
5. Zmluvný hráč, ktorý uzavrel so svojim materským klubom zmluvu do
svojho 23 roku života, môže prestúpiť do iného klubu na Slovensku bez
súhlasu materského klubu, len v prípade, ak ten nedodrží voči hráčovi
minimálne zmluvne stanovenú odmenu a nový záujemca za neho uhradí
materskému klubu výchovné podľa schválenej tabuľkovej hodnoty.
6. Hráč vo veku od 15 do 18 rokov, ktorý chce nastúpiť v extralige nemá
povinnosť mať so svojim klubom uzavretú hráčsku zmluvu. Taký hráč
smie prestúpiť do iného klubu na Slovensku iba so súhlasom materského
klubu a s podmienkou že za neho nový záujemca uhradí materskému
klubu výchovné podľa schválenej tabuľkovej hodnoty. Výnimočne môže
hráč prestúpiť aj bez súhlasu materského klubu, a to najmä v prípadoch
zmeny trvalého bydliska, zmeny školy a z iných závažných rodinných
dôvodov. V takomto prípade musí vždy rozhodnúť arbitrážna komisia
alebo VV SZVP.
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7. Hráč, ktorý nedovŕšil 15 rok svojho života môže prestúpiť len so
súhlasom materského klubu. Úhrada výchovného je ponechaná na
vzájomnú dohodu zainteresovaných strán. Výnimočne môže hráč
prestúpiť aj bez súhlasu materského klubu, a to najmä v prípadoch
zmeny trvalého bydliska, zmeny školy a z iných závažných rodinných
dôvodov. V takomto prípade musí vždy rozhodnúť arbitrážna komisia
alebo VV SZVP.
8. Hráč po dosiahnutí 23 roku, ktorému skončila zmluva s klubom a strany
sa nedohodli na novej zmluve sa považuje za voľného hráča a môže
prestúpiť do nového klubu. Materský klub stráca nárok na akékoľvek
finančné vyrovnanie.
9. Dohodnutá minimálna odmena pre zmluvných hráčov vo veku od 18 do
23 rokov je
pre hráča do 19 rokov-100,-€ mesačne min.10 mesiacov v rade
pre hráča do 20 rokov 200,-€ mesačne min.10 mesiacov v rade
pre hráča do 21 rokov 250,-€ mesačne min 10 mesiacov v rade
pre hráča do 22 rokov 300,-€ mesačne min.10 mesiacov v rade
pre hráča do 23 rokov 350,-€ mesačne min.10 mesiacov v rade
Hráč, ktorý dovŕši 23. rok veku po 31.12.20..( koniec prestupového
termínu v sezóne ), má právo byť v prípade prestupu alebo hosťovania
dopísaný na súpisku nového klubu aj v prebiehajúcej sezóne.
Čl. 2
V prestupovom konaní vystupujú:
a)
b)
c)

hráč,
materský klub = klub, v ktorom hráč pôsobí v čase keď požiadal o prestup príp.
hosťovanie
klub, do ktorého hráč hlási prestup alebo hosťovanie ( ďalej len nový záujemca ).
Čl. 3
O zmenách príslušnosti hráčov podľa tohto Prestupového poriadku rozhoduje
Matrika SZVP (ďalej len M SZVP).
Čl. 4

1)

Pod pojmom „ p r e s t u p „ sa rozumie prechod hráča z jedného klubu do
druhého v rámci SR.
Pri splnení podmienok Európskej vodnopólovej federácie aj do zahraničného
klubu – súhlas materského klubu s potvrdením SZVP formou „ ITC =
international transfer certficate “.
2) Pod pojmom „ h o s ť o v a n i e „ sa rozumie časovo obmedzené pôsobenie hráča
v druhom klube v rámci SR bez straty licencie hráča a príslušnosti k materskému
oddielu – klubu po ukončení hosťovania v inom klube.
3) Pod pojmom „hosťovanie v zahraničí „ sa rozumie časovo obmedzené pôsobenie
hráča v zahraničnom klube bez straty licencie hráča a príslušnosti k materskému
klubu po ukončení hosťovania v inom klube. Podmienka ITC musí byť splnená.

,
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4)

Hráč musí splniť všetky administratívne náležitosti Prestupového
poriadku (podanie ohlásenia prestupu – hosťovania s priloženou
potvrdenkou
o zaplatení
poplatku).
V prípade
nedodržania
administratívnych náležitostí PP, t.j. odchodu do zahraničia bez súhlasu
SZVP, hráč nemôže po návrate nastúpiť za žiaden klub a bude potrestaný
v súlade s platným DP SZVP.
Čl. 5

1) Všetky podania, oznámenia, vyjadrenia a potvrdenia, ktoré pri ohlasovaní
prestupu – hosťovania a odvolania, podáva materský klub ako aj nový záujemca,
musia obsahovať dátum vystavenia, podpisy dvoch funkcionárov výboru klubu,
ktorých menný zoznam pre túto činnosť boli odoslané Sekretariátu SZVP pred
novým súťažným ročníkom, a pečiatku klubu. V prípade, že niektorú vyššie
uvedenú náležitosť neobsahujú, sú neplatné a orgány rozhodujúce v prestupovom
konaní (M SZVP , VV SZVP) na ne neprihliadajú.
2) Pokiaľ účastníci prestupového konania podávajú námietku, odvolanie, prípadne
oznamujú orgánom činným v prestupovom konaní skutočnosti dôležité pre
rozhodovanie, sú títo povinní o tom predložiť dôkazy, inak sa ich tvrdenia nebudú
brať do úvahy. Uvedené skutočnosti sa podávajú doporučenou poštou, osobne na
sekretariát SZVP, faxom alebo mailom.
3) Prestup a hosťovanie je záležitosťou hráča, ktorý je podpísaný predpísaným
spôsobom na tlačive „Ohlásenie prestupu - hosťovania“ (ďalej len „OHPH“).
Vybavením potrebných náležitostí prestupu resp. hosťovania môže hráč poveriť na
základe plnomocenstva
akúkoľvek tretiu osobu. V tomto konaní sa
neprerokovávajú spory vzniknuté z týchto vzťahov. Všetko čo v tejto súvislosti
bude vykonané je považované za úkon samotného hráča.
4) Každá žiadosť o prestup alebo hosťovanie musí byť odoslaná doporučenou poštou
alebo predložením na sekretariát SZVP so všetkými predpísanými náležitosťami
(kópia poštovej poukážky alebo prevodného bankového príkazu o zaplatení
poplatku môže byť zaslaná elektronickou poštou) na sekretariát SZVP, ktorý ju
zaeviduje. Inak je neplatná a bude zamietnutá.
5)

Všetky poplatky sa poukazujú poštovou poukážkou na účet SZVP, alebo
prevodným bankovým príkazom na účet SZVP. Výška poplatkov a číslo účtu SZVP
budú zverejnené v ekonomických smerniciach SZVP.
Čl. 6

Prestupový poriadok SZVP sa vzťahuje na prestupy a hosťovania hráčov
všetkých vekových kategórií pre štarty v domácich aj zahraničných súťažiach.
Prestup do zahraničia sa realizuje na základe písomnej žiadosti zahraničného klubu
o potvrdenie transferu (ITC) a dodržania administratívnych náležitostí.
Prestup po dohode klubov sa môže realizovať aj v čase platnosti platnej hráčskej
zmluvy a je vecou dohody medzi klubmi.
Čl. 7
1) Žiadosť o prestup a hosťovanie môže podať hráč kedykoľvek v období od 1.7.31.12
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príslušného kalendárneho roka a to aj v prípade, že je zapísaný na súpiske
materského klubu na nadchádzajúci súťažný ročník. Toto prestupové obdobie sa
nevzťahuje na tieto výnimky :
- Prestup alebo hosťovanie hráča, ktorý dovŕšil 23 rok veku
- Hosťovanie hráča v tej istej vekovej kategórii po ukončení predošlej časti súťaže
- Hosťovanie hráča v zahraničí
* predošlá časť súťaže – zimné majstrovstvá, základná časť, 1. kolo play
off
Hráč môže podať na prerokovanie vždy l e n j e d n o OHPH. Pod pojmom
súťažný ročník sa rozumie časovo ohraničený cyklus všetkých súťaží
organizovaných SZVP (od zahájenia až do ukončenia), v ktorej môže hráč nastúpiť.
Pod súťažami sa rozumie – 1 všetkých súťaží riadených ŠTK SZVP v kategóriách
od 11. ročných až do seniorských ( muži, ženy, ... ). Rozhodujúci je termín
uzatvorenia súpisky prvej zahájenej súťaže dané rozpisom súťaží na príslušný
súťažný ročník. V prípade podania prestupu v príslušnom súťažnom ročníku, môže
hráč podať hosťovanie, a v prípade podania hosťovania nemôže podať už prestup.
Po vzájomnej dohode klubov sa môže v čase hosťovania realizovať prestup do
klubu, v ktorom hráč hosťuje za splnenia všetkých administratívnych podmienok
riadneho prestupu.
2) Ustanovenia v ods.1 tohto článku neplatia pri prestupoch a hosťovaniach hráčov
držiteľov licencie SZVP do zahraničia. V prípade, že nový klub kde hráč bude
pôsobiť požaduje splniť podmienky LEN-u – vystavenie transferu, materský klub
cestou sekretariátu SZVP musí splniť aj túto podmienku a hráč musí podať žiadosť
o prestup alebo hosťovanie (kde sa nevyžaduje transfer) na riadne vyplnenom
a materským klubom potvrdenom tlačive „OHPH“ stanoveným spôsobom aj
s príslušným administratívnym poplatkom
3) Po ukončení pôsobenia v zahraničí (transfer) sa hráč môže vrátiť do ľubovoľného
klubu v prípade, ak nemá platnú zmluvu s klubom prerušenú na dobu pôsobenia
v zahraničí, za splnenia náležitostí platného Prestupového poriadku a za
podmienok stanovených LEN. V tomto prípade nie je potrebný súhlas klubu
z ktorého odišiel do zahraničného klubu.
4) Hráči, ktorí hrali v zahraničí na hosťovaní sa po ukončení hosťovania resp. súťaže
v zahraničí musia vrátiť do materského klubu a v prípade, že boli pred začiatkom
súťaže materským klubom uvedení na súpiske môžu nastúpiť v súťaži za materský
klub. To isté platí i pri viacnásobnom hosťovaní hráča v zahraničí počas jedného
súťažného ročníka.
5) U hráča, ktorý má uzatvorenú hráčsku zmluvu, neplatí podmienka v bode 1), ak
mu klub dal výpoveď alebo klub hrubo porušil ustanovenia zmluvy v časti mzdy –
odmena za výkon športovej činnosti t.j. nebola mu vyplatená mzda ( odmena ) a
táto skutočnosť sa dokazovaním potvrdí.
Hl. II.

Ohlásenie prestupu alebo hosťovania
Čl. 8
1) Hráč ohlasuje prestup na predpísanom tlačive Ohlásenie prestupu – hosťovania (
ďalej OHPH ), ktoré sám dvojmo vyplní písacím strojom alebo paličkovým písmom
čitateľne vo všetkých rubrikách (mimo IČO materského a nového klubu) bez opráv
a škrtania a vlastnoručne podpíše s uvedením dátumu. Pokiaľ ide o hosťovanie,

8
túto skutočnosť vyznačí v záhlaví na predpísanom tlačive „OHPH“ slovom
„hosťovanie“ s uvedením termínu hosťovania.
2) Vyplnené tlačivá „OHPH“ zašle doporučenou poštou hráč alebo ním poverená
osoba:
na adresu Sekretariátu SZVP pre potreby M SZVP,
Ak na tlačive „Ohlásenie prestupu – hosťovania“ budú v texte vykonané opravy
alebo prečiarknutý vyplnený text, tlačivo - podanie je neplatné, podaný prestup alebo
hosťovanie sa neprejednáva.
3) K vyplnenému tlačivu „OHPH“ je hráč povinný priložiť a zaslať Sekretariátu SZVP
kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku ( na účet SZVP alebo cez pokladňu SZVP)
4)
a) Poplatky za prerokovanie prestupu alebo hosťovania sú uvedené v ekonomickej
smernici SZVP.
b) Hráč, ktorý nedovŕšil 18 rokov, doloží súhlasné vyjadrenie aspoň jedného z
rodičov alebo zákonných zástupcov k jeho prestupu alebo hosťovaniu na tlačive
„OHPH“.
d) Poplatky za zamietnuté prestupy alebo hosťovanie sa nevracajú.
e) Poplatok za hráča môže zaplatiť aj nový klub .
f) Za vybavenie prestupu, hosťovania alebo odhlásenia prestupu do troch pracovných
dní pri splnení všetkých požadovaných náležitostí o prestupe, hosťovaní, odvolaní
prestupu a hosťovania je poplatok stanovený v ekonomickej smernici SZVP.
5) Podanie prestupu alebo hosťovania je možné iba do 31.12. príslušného súťažného
ročníka, aj počas rozbehnutej súťaže. V prípade schválenia prestupu alebo
hosťovania bude hráč dopísaný na súpisku nového klubu, ak o to požiada nový
klub.
Čl. 9
Materský klub po obdržaní tlačiva „OHPH“ (hosťovania) od matriky SZVP je po
vyplnení povinný ho zaslať späť na matriku SZVP a to do 10 dní odo dňa jeho
prevzatia. Tlačivo musí obsahovať pečiatku TJ (klubu) a podpis dvoch oprávnených
zástupcov klubu. V prípade, ak klub do 10 dní po prevzatí tlačiva OHPH nezašle
písomné vyjadrenie s ďalšími dokladmi, považuje sa to za jeho súhlas a M SZVP
prestup alebo hosťovanie schváli.
Vyššie uvedená 10-dňová lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa
prevzatia tlačiva OHPH. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke, alebo
potvrdenie od Sekretariátu SZVP o doručení. Stanovisko materský klub vyjadrí
nasledovne:
a) s prestupom (hosťovaním)
b) s prestupom (hosťovaním)

- súhlasíme
- nesúhlasíme

Nesúhlasné stanovisko klubu s prestupom alebo hosťovaním vyjadrený na tlačive
„OHPH“ zašle materský klub na Sekretariát SZVP pre potreby M SZVP. V prípade
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súhlasu s prestupom alebo hosťovaním zašle materský klub licenčný preukaz
hráča (HL) Sekretariátu SZVP alebo novému klubu v 10-dňovej lehote.
Poznámka: Uvedené neplatí pri návrate hráča zo zahraničia,
2) Ak materský klub v čase prestupového konania nemá licenčný preukaz hráča (HL),
oznámi, kde sa nachádza. V prípade straty je hráč cestou materského klub
povinný
žiadať o vystavenie duplikátu licenčného preukazu (HL) v súlade s licenčným
poriadkom, a uhradiť administratívny poplatok.
3)

Zoznam oprávnených zástupcov klubu k podpisovaniu tlačiva „OHPH“
(hosťovania) predložia kluby na Sekretariát SZVP vždy k prvému dňu nového
roku prípadne pri každej zmene.
Čl. 10

1) Žiadosť o prestup alebo hosťovanie môže hráč odvolať do 14 dní od jej podania.
Odvolanie sa podáva na predpísanom tlačive na adresu Sekretariátu SZVP a
materského klubu s krátkym odôvodnením . K žiadosti o odvolanie prestupu
alebo hosťovania je hráč povinný zaplatiť poplatok v sume – viď ekonomické
smernice. Potvrdenie o zaplatení musí byť priložené k žiadosti o odvolanie
prestupu resp. hosťovania.
1) Podanie odvolania v zmysle ods. 1 tohto článku, nemá odkladný účinok a po
stanovenom termíne sa neberie do úvahy. Pri žiadosti o hosťovaní sa postupuje
v súlade s článkom o hosťovaní.
2) Ak sa prestup odvolá, prestupový poplatok sa nevracia.
Čl. 11
Finančné vyrovnanie – výchovné
Finančné vyrovnanie - výchovné za prestup a hosťovanie v tuzemsku a do
zahraničia je ponechané na vzájomnej dohode zúčastnených klubov.
Povinné minimálne finančné vyrovnanie v tuzemsku za hráčov
v mužských kategóriach je určené nasledovne, ak sa kluby nedohodnú inak.


do 15 rokov

neurčené



od 15 do 18 rokov

10.000,-€



za hráča od 18 do 19 rokov

5.000,-€



za hráča od 19 do 20 rokov

6.000,-€



za hráča od 20 do 21 rokov

7.000,-€



za hráča od 21 do 22 rokov

8 000,-€

za hráča od 22 do 23 rokov

9.000,-€
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 v ženských kategóriách sa finančné vyrovnanie znižuje o 90 %.
Hl. III.
Rozhodovanie o prestupe
Čl. 12
1) O podaných prestupoch a hosťovaní rozhoduje M SZVP.
2) Až do rozhodnutia o prestupe alebo hosťovaní M SZVP je menovaný hráč hráčom
materského klubu so všetkými právami a povinnosťami.
3) O ohlásení prestupu a hosťovania rozhodne M SZVP do 7 dní od uplynutia 10
dňovej lehoty ( čl. 9 bod 1 ) ohlásenia prestupu alebo hosťovania hráčom a
vyjadrení sa materského klubu.
Čl. 13
1) M SZVP žiadosť o prestup alebo hosťovanie neprerokuje, ak žiadosť o prestup
nespĺňa náležitosti uvedené v článku 8 (jedná sa aj o opakovaný prestup).
2) V prípade, ak hráč podá dve a viac žiadostí o prestup (hosťovanie) do rôznych
klubov, žiadosti sa neprerokujú a celá záležitosť sa dorieši disciplinárnym
konaním. Až do ukončenia disciplinárneho konania má hráč zastavenú činnosť.
3) V prestupovom konaní M SZVP rešpektuje zmluvné – športové záväzky hráčov
k materskému klubu vo forme hráčskej zmluvy.
Čl. 14
O konečnom rozhodnutí vo veci prerokovania OHPH, M SZVP rozhodne
najneskôr do 30 dní od podania OHPH so záverom:
a) prestup sa s c h v a ľ u j e
b) prestup nebol p r e j e d n a n ý
c) prestup sa n e s c h v a ľ u j e
Dňom neschválenia prestupu začína plynúť pre hráča 10 mesačná – karančná
doba, počas ktorej nemôže podať OHPH do pôvodne ohláseného klubu. V prípade
podania OHPH po 10 mesiacoch do pôvodne ohláseného klubu, M SZVP prestup
schváli pri splnení povinného finančného vyrovnania podľa čl. 11., príp. dohodou
zainteresovaných klubov.
Počas karančnej doby môže hráč hrať za materský klub. V prípade schválenia
prestupu do iného klubu sa karančná doba pre hráča ruší.
* Karančná doba – rozumie sa tým vyjadrený nesúhlas materského klubu
k podanému prestupu (odôvodnené závažné porušenie disciplíny športovca;
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nedohoda klubov vo veci ohláseného prestupu a negatívne rozhodnutie Arbitrážnej
- dohodovacej komisie v prospech nového klubu).
Čl. 15
1)
a) M SZVP ohlásený prestup alebo hosťovanie schváli pri dodržaní ustanovení
článkov uvedených v Hl. II:
A/ ak súhlasí materský klub,
B/ ak súhlasí materský klub a SZVP ( pri odvolaní ),
C/ ak boli dodržané nasledovné podmienky ( napriek nesúhlasu materského
klubu )

prestup schválený, ak hráč nemá v čase prestupu platnú hráčsku zmluvu a nový klub s ním uzavrie
hráčsku zmluvu a zaplatí materskému klubu výchovné.

b) M SZVP žiadosť o prestup (hosťovanie) do zahraničia schváli, ak s tým
súhlasí materský klub, SZVP a sú splnené všetky administratívne
náležitosti (OHPH, poplatky).

Hl. IV.
Hosťovanie hráčov
Čl. 16

1) Na základe dohody medzi klubmi je možné hráča s jeho súhlasom uvoľniť na
hosťovanie v novom klube. U hráčov mladších ako 18 rokov je potrebný aj súhlas
aspoň jedného z rodičov príp. zákonného zástupcu.
2) Hosťovanie a jeho podmienky dohodnú materský a nový klub písomne vo forme
dohody, prípadne to vyznačia na lístku „OHPH“ (termín, atď.).
3) Po dobu hosťovania má hráč aj naďalej licenciu materského klubu.
4) M SZVP žiadosť o hosťovanie schváli, ak sú splnené náležitosti odst.1/ a 2/.
5) Hosťovanie je možné ukončiť dohodou zmluvných strán aj pred uplynutím
dohodnutej doby hosťovania. O ukončení hosťovania spíšu dotknuté kluby
písomnú dohodu, ktorú predloží M SZVP materský klub, v ktorom má hráč
vystavenú licenciu (LP). Dohoda sa zasiela mailom, faxom alebo doporučenou
poštou. Hráč môže po ukončení hosťovania a schválení M SZVP nastúpiť za
materský klub.
6) Začiatok a koniec hosťovania sa počíta za jeden úkon.
7) Pri hosťovaní v zahraničí musia byť splnené všetky ustanovenia Prestupového
poriadku spojené s vyplnením tlačiva OHPH (ide o hosťovanie, kde zahraničný

12
klub – federácia nepožaduje transfer). Po ukončení hosťovania v zahraničnom
klube si hráč vyžiada od klubu písomné potvrdenie opatrené pečiatkou, podpisom
oprávnenej osoby a dátumom ukončenia hosťovania. Potvrdenie predloží hráč
príp.materský klub M SZVP. Hráč môže po návrate z hosťovania a schválení M
SZVP nastúpiť v domácej súťaži za materský klub
8) Hráč môže v zahraničí hosťovať iba za podmienky, že o to požiada cestou
materského klubu.
Čl. 17
1) Hráčovi môže byť povolené hosťovanie v rôznych vekových kategóriách.
2) Hráčovi môže byť povolené hosťovanie vždy, keď sa na hosťovaní zmluvne
dohodnú materský a nový klub a ak sú splnené podmienky na hosťovanie
uvedené v tomto prestupovom poriadku.
3) Hosťovanie v SR je možné dohodnúť aj počas platnosti hráčskej zmluvy hráča
s materským klubom, avšak najdlhšie do konca doby platnosti jeho hráčskej
zmluvy s materským klubom.
4) Finančné vyrovnanie medzi klubmi počas hosťovania podľa bodu 3/ si kluby
dohodnú formou, ktorú uznajú za vhodnú. V prípade vzniknutých námietok –
protestov pri takejto forme hosťovania, M SZVP prihliada len na písomnú dohodu.
5) Predĺženie hosťovania za podmienok v bode 3/ je možné, avšak len do doby
platnosti hráčskej zmluvy hráča s materským klubom.
Čl. 18
M SZVP, ktorá rozhoduje o prestupoch a hosťovaní zverejňuje prehľady
o povolených, zamietnutých a neprerokovaných prestupoch (hosťovaní)
v Spravodaji M SZVP alebo na webovej stránke SZVP.
Hl. V.
Odvolania proti rozhodnutiam M SZVP
Čl. 19
Odvolanie proti rozhodnutiu M SZVP je jednostupňové. O odvolaní
rozhodne Arbitrážna – dohodovacia komisia výboru SZVP a to do 15 dní
oddňa doručenia odvolania. Rozhodnutie Arbitrážno – dohodovacej komisie
výboru SZVP je konečné a nemenné, ďalší opravný prostriedok už nie je
prípustný. V prípade, ak písomné stanovisko zúčastnených klubov nebude
postačovať na rozhodnutie Arbitrážno – dohodovacej komisie výboru SZVP,
Arbitrážno – dohodovacia komisia pozve na svoje rokovanie zástupcov
jednotlivých zúčastnených klubov.
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Čl. 20
Hráč, materský klub

a klub, do ktorého hráč hlási prestup alebo

hosťovanie, sa môžu voči rozhodnutiu M SZVP odvolať do 15 dní od doručenia
rozhodnutia, alebo jeho zverejnenia v úradnom zápise, a to písomne
doporučenou poštou, mailom a faxom. Pri námietke voči rozhodnutiu M SZVP
je možné postupovať aj v súlade so súťažným poriadkom.
Čl. 21
K odvolaniu je potrebné priložiť doklad o zaplatení poplatku, viď
ekonomické smernice SZVP.
Ak zmení výbor SZVP rozhodnutie M SZVP, vráti sa poplatok hráčovi príp.
klubu, ktorý sa odvolal.
Čl. 22
Ak je odvolanie podané po stanovenom termíne, bez predpísaných
náležitostí tohto Prestupového poriadku, v rozpore so súťažným poriadkom
alebo osobou, ktorá nie je na podanie odvolania oprávnená, odvolanie sa
neprerokuje.
Čl. 23
Odvolanie nemá odkladný účinok. Až do rozhodnutia výboru SZVP
platí rozhodnutie M SZVP.
Čl. 24
Hráč, ktorý bez súhlasu klubu a SZVP hrá v zahraničí, bude mať
zastavenú činnosť s disciplinárnym opatrením
Hl. VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 25
Porušenie ustanovení tohto Prestupového poriadku je disciplinárnym
priestupkom

(hráč,

funkcionár,

klub)

a

trestá

sa

podľa

platného
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disciplinárneho poriadku.
Schválením tohto Prestupového poriadku strácajú účinnosť všetky
doteraz schválené Prestupové poriadky a uznesenia výboru SZVP vo veciach
prestupov a hosťovaní.
Podľa

tohto

Prestupového

poriadku

sa

riadia

kluby

a

hráči

registrovaní v SZVP. Prestup a hosťovanie do zahraničného klubu sa riadi
legislatívou LEN-u príp. jej usmernením ako aj časti tohto prestupového
poriadku.

Pôsobenie

hráča

v domácej

súťaži

po

ukončení

pôsobenia

v zahraničí sa riadi platnou legislatívou príp. usmernením SZVP.
V prípade, ak v čase platnosti Prestupového poriadku SZVP dôjde k zmenám
v prestupových pravidlách LEN-u, prestupy sa riadia týmito zmenami. Zmeny klubom
oznámi sekretariát SZVP v čo najkratšie možnom čase po ich obdržaní.
Prestupový poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia VV SZVP.
Dňom schválenia stráca účinnosť doteraz platný Prestupový poriadok
a uznesenia

VV

SZVP

k prestupom

z rokovaní

pred

schválením

tohto

Prestupového poriadku.
V Košiciach dňa 21.08.2010.
Róbert Bohuš v. r.

Juraj Kula v. r.

Generálny sekretár SZVP

Prezident SZVP

UZNESENIE 2/05/2010
VV SZVP schvaľuje Prestupový poriadok SZVP v predkladanom znení, prerokovaný
na stretnutí zástupcov klubov v Košiciach dňa 20.8.2010.
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 1
V rámci prerokovávania tohto bodu navrhol G. Kertész odloženie účinnosti schváleného
Prestupového poriadku ku dňu 1. 1. 2011.
Prezident SZVP dal o tomto návrhu hlasovať.
Za : 1
Proti : 5
Zdržal sa : 0
Z uvedeného dôvodu tento návrh G. Kertésza nebol predmetom hlasovania členov VV SZVP.
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4) Schválenie súťažného poriadku
V tejto veci informoval J. Karabáš, že súťažný poriadok z časových dôvodov nebol ku dnešnému
dňu predmetom rokovania medzi klubmi. Prezident SZVP z uvedeného dôvodu navrhol tento
bod prerokovať na najbližšom rokovaní VV SZVP.

5) Určenie termínu konania a programu rokovania Valného zhromaždenia
SZVP
Prezident SZVP uviedol v súvislosti s blížiacim sa riadnym rokovaním valného zhromaždenia
SZVP že je žiadúce a potrebné z ekonomických a organizačných dôvodov znížiť počet členov VV
SZVP na päť s tým, že traja (prezident a 2 členovia VV SZVP by boli volení) a zvyšní dvaja by
boli prezidentom kooptovaní), ďalej uviedol, že funkcia člena VV SZVP by už pri voľbe mala
byť spojená s konkrétnou kompetenciou – za ženskú zložku, za mužskú, za šport a ekonomiku a
zloženie sekretariátu navrhol ponechať na rozhodnutie VV SZVP. Kontrola činnosti VV SZVP
je vykonávaná cez záznamy z rokovania (zápisnice), ktoré dostáva k dispozícii široký okruh
účastníkov.
Prezident SZVP ďalej navrhol konanie riadneho Valného zhromaždenia SZVP na deň
2.10.2010 o 12:00 hod. v Žiline s nasledovným programom :
Správa Výkonného výboru SZVP o činnosti SZVP za obdobie od 17.2.2008 do 1.10.2010
Správa Kontrolnej komisie o činnosti SZVP
Voľba pracovného predsedníctva Valného zhromaždenia SZVP
Voľba mandátovej komisie
Voľba volebnej komisie
Voľba návrhovej komisie
Zmena stanov SZVP
Odvolanie Prezidenta SZVP
Odvolanie členov Výkonného výboru SZVP
Voľba Prezidenta SZVP
Voľba členov Výkonného výboru SZVP
Delegovanie právomocí SZVP riadiť činnosť športovo-technickej komisie, disciplinárnej komisie
a rozhodcovskej komisie na ZVKSR s.r.o.
Prijatie Pressburg Water Polo team za člena SZVP
Záver
UZNESENIE 3/05/2010

VV SZVP určuje rokovanie riadneho Valného zhromaždenia SZVP na deň 2.10.2010
o 12:00 hod. v Žiline (miesto rokovania bude upresnené v pozvánke na rokovanie)
s nasledovným programom :
Správa Výkonného výboru SZVP o činnosti SZVP za obdobie od 17.2.2008 do 1.10.2010
Správa Kontrolnej komisie o činnosti SZVP za uvedené obdobie
Voľba pracovného predsedníctva Valného zhromaždenia SZVP
Voľba mandátovej komisie
Voľba volebnej komisie
Voľba návrhovej komisie
Zmena stanov SZVP
Odvolanie Prezidenta SZVP
Odvolanie členov Výkonného výboru SZVP
Voľba Prezidenta SZVP
Voľba členov Výkonného výboru SZVP
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Delegovanie právomocí SZVP riadiť činnosť športovo-technickej komisie, disciplinárnej
komisie a rozhodcovskej komisie na ZVKSR s.r.o.
Prijatie Pressburg Water Polo team za člena SZVP
Záver
Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

V súvislosti s konaním riadneho rokovania Valného zhromaždenia SZVP, VV SZVP
žiada ZVKSR s.r.o., aby v termíne do 20.9.2010 predložila na rokovanie VV SZVP návh
nového znenia stanov prerokovaný vodnopólovými klubmi SR

6) Schválenie účasti akademikov SR na Svetovej letnej univerziáde 2011
konanej v dňoch 12.8. 2011 - 23.8.2011 v Shenzene
Prezident SZVP navrhol na základe podnetu z SAUŠ, aby Akademici SR sa zúčastnili
Svetovej letnej univerziády 2011 v dňoch 12.8.2011 až 23.8.2011 v Shenzene (Čína).
UZNESENIE 4/05/2010

VV SZVP súhlasí s účasťou Akademikov SR na Svetovej letnej univerziáde 2011
v dňoch 12.8.2011 až 23.8.2011 v Shenzene. VV SZVP poveruje Generálneho sekretára
SZVP a člena VV SZVP Pavla Mihalkoviča účasti na rokovaniach s SAUŠ v Bratislave.
Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7) Rôzne.
Prezident SZVP navrhol predĺženie termínu výmeny licenčných preukazov hráčov do
doby najneskôr 14 dní pred termínom potvrdenia súpisiek pre jednotlivé kategórie.

UZNESENIE 5/05/2010
VV SZVP predĺžuje termín výmeny licenčných preukazov hráčov do doby najneskôr 14
dní pred termínom potvrdenia súpisiek pre jednotlivé kategórie.
Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Prezident SZVP informoval VV o žiadosti novovzniknutého oddielu Pressburg Water Polo team
za prijatie člena SZVP, ktorú prihlášku zo dňa 4.8.2010 zaslalo uvedené občianske združenie
sekretariátu SZVP a navrhol aby uvedená žiadosť bola prerokovaná na blížiacom sa Valnom
zhromaždení SZVP.
UZNESENIE 6/05/2010

VV SZVP berie na vedomie žiadosť o zápis oddielu Presssburg Water Polo team za
prijatie za člena SZVP a doporučuje Valnému zhromaždeniu SZVP prijať tento klub za
jeho člena.
Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Prezident SZVP informoval VV o žiadosti člena SZVP M. Kupku o zakúpenie 2 ks nových
bránok do vodnopólového centra v Novákoch a žiadosť J. Cifru o zaplatenie provízie vo výške

17
30 % za získanie sumy k 31.12.2006 vo výške 20.379.-Sk a k 31.12.2007 vo výške 92.019.-Sk
v prospech SZVP, za čo mu patrí provízia 33.719.-Sk
Po prerokovaní uvedených žiadostí Prezident SZVP uviedol, že uvedeným žiadostiam bude
vyhovené v termíne do 31.12.2010.
Na záver rokovania J. Karabáš ako zástupca klubov vyslovil nespokojnosť s prácou sekretariátu
SZVP.

Zapísal:

Juraj Kula
Prezident SZVP

