Z á p i s č. 05/2013
z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla,
konaného dňa 23.augusta 2013 v Novákoch.
Prítomní:
Ospravedlnení:
Hostia:

J. Kula, P. Mihalkovič, Š. Šmihula, M. Kupka, S. Vaňo
J.Baranovič
T. Gál, P.Sirotný, P. Nižný, Ś. Dabrovský, R. Jenčuš, M.Beniková

PROGRAM:

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Úvod
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Kalendár reprezentácie SR „ A“ muži 2013/2014 – P.Sirotný
Správa reprezentačného trénera SR – U20 muži, MSJ Szombathely (Maďarsko) –
12.-18.8.2013 – D.Holas
Správa reprezentačného trénera SR – U17 muži, Slovakia Cup 2013, Nováky,
16.- 18.8.2013 – O.Gajdáč
Správa reprezentačného trénera SR –U15 muži – LEN IT „7.ročník Darko Čučič
Memorial „ Beograd (Srbsko), 14.-18.8.2013 – P.Nižný
Príprava na MEJ – U17 ženy, Istanbul (Turecko), 1.-8.9.2013 – P.Mihalkovič
Rôzne

1) Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP.
2) Kontrola uznesení
Bod neprerokovaný.
Namiesto neho prezident SZVP privítal Ing. arch. Tomáša Gála, PhD., riaditeľa správy majetku

FORTISCHEM, a.s. Nováky, ktorý oboznámil členov VV SZVP o ďalších krokoch pri riešení
financovania a prevádzky Národného centra vodného póla Nováky. V tejto súvislosti požiadal
p. Gál o zaslanie kalendára sústredení, turnajov, ktoré sa uskutočnia v NCVP do konca roka
2013.
3) Kalendár reprezentácie SR – A muži
p.Sirotný ústne informoval o kalendári reprezentačného družstva SR – A muži počas jesene 2013.
Predbežný kalendár na rok 2014 s alternatívou postup resp. nepostúpenia na ME 2014 predložený
nebol.
UZNESENIE č. 1/05/2013
VV SZVP ukladá trénerovi reprezentačného družstva telefonicky sa spojiť s hráčmi a ich trénermi
v zahraničných kluboch a informovať ich o programe akcií reprezentačného družstva vrátane Svetovej
ligy a prekonzultovať ich príchod resp. uvoľnenie na akcie.
VV SZVP ukladá sekretariátu zaslať zahraničným klubom v ktorých hrajú hráči zo SR s ktorými
sa počíta na akcie reprezentačného družstva oficiálnu informáciu o programe reprezentačného družstva
s požiadavkou na ich uvoľnenie v potrebných termínoch.
Z: p. Sirotný, generálny sekretár SZVP
T: 31.8.2013
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
p.Sirotný predložil správu reprezentačného trénera z kvalifikačného turnaja na ME 2014, ktorý sa
konal v dňoch 11-14.7.2013 v Košiciach.
UZNESENIE č. 2/05/2013
VV SZVP postupuje správu reprezentačného trénera z kvalifikačného turnaja na ME 2014, ktorý sa
uskutočnil v dňoch 11-14.7.2013 na doplnenie o detailnejšie hodnotenie jednotlivých zápasov
a individuálne hodnotenie jednotlivých hráčov s odporúčaniami do budúcnosti a na prerokovanie
v TMK. Následne žiada TMK, aby doplnenú a prerokovanú správu predložila na nasledujúce
rokovanie VV SZVP.
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Z: p. Sirotný, p. Gajdáč
T: do nasledujúceho zasadnutia VV SZVP
Za : 4
Zdržal sa : 0

4/

Proti : 0

Správa reprezentačného trénera SR – U20 muži, MSJ Szombathely (Maďarsko)
– 12.-18.8.2013 – D.Holas

p.Holas v zastúpení p. Vaňom predložil správu reprezentačného trénera z MS U20 muži, ktoré sa
konali v dňoch 11-18.8.2013 v Szombathely, HUN.
UZNESENIE č. 3/05/2013
VV SZVP postupuje správu reprezentačného trénera z MS U20 muži, ktoré sa uskutočnili v dňoch
11-18.8.2013 na doplnenie o detailnejšie hodnotenie jednotlivých zápasov a individuálne hodnotenie
jednotlivých hráčov s odporúčaniami do budúcnosti a na prerokovanie v TMK. Následne žiada TMK,
aby doplnenú a prerokovanú správu predložila na nasledujúce rokovanie VV SZVP.
Z: p. Holas, p. Gajdáč
T: do nasledujúceho zasadnutia VV SZVP
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0

5/

Správa reprezentačného trénera SR – U17 muži, Slovakia Cup 2013, Nováky,
16.- 18.8.2013 – O.Gajdáč

p.Gajdáč v zastúpení p. Vaňom predložil správu reprezentačného trénera z MT Slovakia Cup 2013
U17 muži, ktorý sa konal v dňoch 16-18.8.2013 v Novákoch.
UZNESENIE č. 4/05/2013
VV SZVP postupuje správu reprezentačného trénera z MT Slovakia Cup 2013 U17 muži, ktorý sa
uskutočnil v dňoch 16-18.8.2013 na doplnenie o detailnejšie hodnotenie jednotlivých zápasov
a individuálne hodnotenie jednotlivých hráčov s odporúčaniami do budúcnosti a na prerokovanie
v TMK. Následne žiada TMK, aby doplnenú a prerokovanú správu predložila na nasledujúce
rokovanie VV SZVP.
Z: p. Gajdáč
T: do nasledujúceho zasadnutia VV SZVP
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0

6/

Správa reprezentačného trénera SR –U15 muži – LEN IT „7.ročník Darko Čučič
Memorial „ Beograd (Srbsko), 14.-18.8.2013 – P.Nižný

Turnaj zhodnotil tréner p. Nižný (viď písomné správy), z jeho pohľadu bola hra slovenských hráčov
sklamaním. Bolo to podmienené dlhou prestávkou po sezóne a nedostatočný počet tréningových
jednotiek – 16.
UZNESENIE č. 5/05/2013
VV SZVP berie správu reprezentačného trénera SR – U15 mužov na vedomie.
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0

7/

Príprava na MSJ – U17 ženy, Istanbul (Turecko), 1.-8.9.2013 – P.Mihalkovič

Informáciu predniesol p.Mihalkovič. Oboznámil prítomných so situáciou, organizačným
zabezpečením a návrhom nominácie.
UZNESENIE č. 6/05/2013
VV SZVP schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva SR U17 ženy na „ Majstrovstvá Európy
junioriek „ Istanbul (TUR) v dňoch 1.-8.8..2013, v počte 13 hráčov a 3 členovia RT, 1 rozhodca :
Štrpková Lea, Krivdová Patrícia, Moravčíková Lucia, Mihalkovičová Martina, Koťková Petra,
Pažická Simona, Pecková Natália, Chochulová Barbora, Pažická Jannette, Hanusová Anna,
Majláthová Ivana, Daňková Tereza, Koťková Mária
RT: Henkrich Milan, Mihalkovič Pavol, Mihalkovičová Ivana
Rozhodca : Žurek Ľubomír
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0

8/

Rôzne

8/1
Prerokovanie situácie odmietnutia reprezentovať SR na MS U20 muži niektorými
hráčmi Novák s trénerom Petrom Tkáčom, funkcionárom Rudolfom Turčanom, hráčmi
Marekom Tkáčom, Marošom Tkáčom a Patrikom Tkáčom.
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Menovaní boli pozvaní osobným listom na VV SZVP. Všetkým bol list doručený.
Hráč Marek Tkáč sa riadne ospravedlnil.
Tréner Peter Tkáč sa zúčastnil.
Hráč Patrik Tkáč sa zúčastnil.
Funkcionár Rudolf Turčan a hráč Maroš Tkáč sa bez vysvetlenia nezúčastnili.
Hráč Patrik Tkáč zdôvodnil neúčasť na reprezentačných akciách výberu SR U 17 pracovnými
povinnosťami, keď počas celého leta 2013 pracoval v brigádnickom pracovnom pomere.
Tréner Peter Tkáč vysvetlil okolnosti ohľadne neúčasti hráčov NCHZ Nováky v jednotlivých
reprezentačných kategóriách tak, že nemá osobný podiel na rozhodnutí hráčov nereprezentovať SR
v kategóriách U17 a U20. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že v budúcnosti bude potrebné
razantnejšie pristúpiť ku argumentácii v prospech reprezentácie SR u jednotlivých hráčov.
8/2

Spoločná súťaž Českého a Slovenského zväzu vodného póla - kadetky /P.Mihalkovič/

Na základe oslovenia zo strany Českého svazu vodního póla po konzultácii s klubmi v SR
p.Mihalkovič (aj p.Baranovič) navrhol vysloviť predbežný súhlas so spoločnou súťažou
kadetiek roč. narodenia 1998 a ml. v sezóne 2013/2014. Súťaž navrhujeme nazvať “
Československý pohár kadetiek “. Každé družstvo by dalo do súťaže vklad (české družstvá na
Český svaz vodního póla a slovenské družstvá na Slovenský zväz vodného póla), z čoho by
sa vyplácali ceny a rozhodcovia. Je reálny predpoklad, že minimálne dve družstvá zo
Slovenska sa tejto súťaže zúčastnia. Finálne rozhodnutie však bude urobené až v súvislosti
s prípravou kalendára ženských súťaží, ktorého definitívna podoba sa očakáva do konca
septembra 2013.
UZNESENIE č. 7/05/2013
VV SZVP berie informáciu na vedomie.
Za : 4
Zdržal sa : 0

Proti : 0

8/3
Návrh na zastavenie odmeňovania trénera SR – U16 muži
p.Mihalkovič navrhol okamžité zastavenie vyplácania odmeny trénerovi CTM U16 A.Nagyovi pre
nečinnosť.
UZNESENIE č. 8/05/2013
VV SZVP schvaľuje návrh na zastavenie odmeňovania trénera SR – U16 mužov / Alexander Nagy/,
od 1.8.2013 nakoľko neboli uskutočnené plánované sústredenia (výcvikové tábory).
Z: generálny sekretár SZVP
T: ihneď
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
8/4
Medzinárodný kalendár 2013/2014
UZNESENIE č. 9/05/2013
VV SZVP ukladá spracovať prehľad - medzinárodný kalendár reprezentačných družstiev na základe
podkladov od reprezentačných trénerov pre všetky vekové kategórie na sezónu 2013/2014, ako
podklad na rokovanie LEN kongresu.
Z: generálny sekretár SZVP
T: 15.9.2013
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
8/5
Odber časopisu „ Svet športu „
Prezident SZVP navrhol predplatenie dvoch výtlačkov časopisu Svet športu.
UZNESENIE č. 10/05/2013
VV SZVP neschvaľuje pravidelný odber časopisu „ Svet športu“ . Rozhodnutie oznámiť p. Jánovi
Mazákovi.
Z: generálny sekretár SZVP
T: 31.8.2013
Za : 0
Zdržal sa : 1
Proti : 3
8/6
Projekt „ Mokrá lopta „
Generálny sekretár SZVP tlmočil návrh realizačného tímu U15 chlapci, aby bola vyplácaná odmena
vedúcemu družstva okrem akcií MOKRÁ LOPTA aj na akciách financovaných SZVP.
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UZNESENIE č. 11/05/2013
VV SZVP neschvaľuje návrh na vyplácanie odmien vedúcemu družstva kategórie U15 chlapci na
akciách financovaných SZVP z dôvodu, že vedúcemu družstva U15 sú uhrádzané všetky oprávnené
náklady.
Z: generálny sekretár SZVP
T: 31.8.2013
Za : 0
Zdržal sa : 0
Proti : 4
8/7
Návrh odmien reprezentačného družstva mužov v kvalifikácii ME 2014.
UZNESENIE č. 12/05/2013
VV SZVP schvaľuje odmeny za umiestnenie reprezentácie SR A-muži v kvalifikácii na ME 2014
nasledovne :
a) postup do baráže z prvého miesta v skupine (baráž proti 10-12.miestu z predch. ME)
odmena 3000€
b) za postup na ME 2014
odmena 10000€
Odmena podľa bodu a) bude vyplatená v prípade postupu na ME 2014 aj v prípade ak družstvo
neobsadí prvé miesto v skupine (nebude hrať baráž proti 10-12.miestu z predch.ME)
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
8/8
Domáce súťaže
UZNESENIE č. 13/05/2013
VV SZVP ukladá ŠTK spracovať návrh kalendára na ročník 2013/2014
Z: p. Illes, p. Baranovič
T: 31.8.2013 muži, 15.9.2013 ženy
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
8/9
Úprava Ekonomickej smernice SZVP
UZNESENIE č. 14/05/2013
VV SZVP schvaľuje Ekonomickú smernicu SZVP s účinnosťou od 1.9.2013. VV SZVP ukladá
sekretariátu rozoslať upravenú smernicu všetkým klubom a zverejniť ju na webovej stránke.
Z: generálny sekretár SZVP
T: 31.8.2013
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
8/10 Úprava Prestupového poriadku SZVP
UZNESENIE č. 15/05/2013
VV SZVP schvaľuje Prestupový poriadok SZVP s účinnosťou od 1.9.2013. VV SZVP ukladá
sekretariátu rozoslať upravenú smernicu všetkým klubom a zverejniť ju na webovej stránke.
Z: generálny sekretár SZVP
T: 31.8.2013
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
8/11 Pokuty
UZNESENIE č. 14/05/2013
V SZVP ukladá Disciplinárnej komisii SZVP zastaviť činnosť klubom, ktoré nebudú mať zaplatené
pokuty do 2.9.2013
Z: Disciplinárna komisia SZVP
T: 2.9.2013
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Najbližší termín zasadania VV SZVP bude v druhej polovici septembra pred LEN kongresom, presný
termín bude dohodnutý dodatočne.
Zapísal : S.Vaňo

Overil : J. Kula
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