Z á p i s č. 05/2011
z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla,
konaného dňa 29. 07. 2011 v Novákoch.

Prítomní:
Hostia:

J. Kula, P. Mihalkovič, Š. Šmihuľa S. Vaňo
E. Prelovský, R. Poláčik

Ospravedlnení:

M. Kupka, J. Baranovič

PROGRAM:
1. Úvod
2. Odvolanie Slávie UK Bratislava voči rozhodnutiu DK
3. Zoznam akcií reprezentačných družstiev SR vo vodnom póle v období od 1.8. do
31.12.2011 s ohľadom na čerpanie prostriedkov zo SZVP
4. Správa o neúčasti na reprezentačnom sústredení hráča M. Molnára a Kostelníka
5. Rôzne
1). Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP.
2). Odvolanie Slávie UK Bratislava voči rozhodnutiu DK
Prezident SZVP predložil odvolanie sa klubu Slávie UK Bratislava voči trestu,
ktoré mu doručil predseda Disciplinárnej komisie E. Prelovský. Vzhľadom k
prehodnoteniu všetkých faktov dal prezident SZVP návrh znížiť výšku pokuty z 200,eur na 100,- eur a navrhol aby Disciplinárna a Rozhodcovská komisia prijali konkrétne
opatrenia na odstránenie nedostatkov pri komunikácii medzi delegátom a rozhodcom.
UZNESENIE 2/05
VV SZVP schvaľuje výšku pokuty 100,- eur klubu Slávia UK Bratislava a poveruje
Disciplinárnu a Rozhodcovskú komisiu prijať konkrétne opatrenia na odstránenie
nedostatkov pri komunikácii medzi delegátom a rozhodcami pri extraligových zápasoch.
Za:
2
Zdržal sa:
0
Proti:
1
T: Ihneď
Z: Generálny sekretár SZVP
Disciplinárna komisia
Rozhodcovská komisia
3). Zoznam akcií reprezentačných družstiev SR vo vodnom póle v období od 1.8. do
31.12.2011 s ohľadom na čerpanie prostriedkov zo SZVP
Člen VV SZVP P. Mihalkovič predložil zoznam akcií reprezentačných družstiev
od 1.8. do 31.12.2011 spolu s predpokladaným výdajom tej ktorej akcie. Po určitej
redukcií zo strany prezidenta SZVP v kategórii U17 bol tento schválený.
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UZNESENIE 3/05
VV SZVP schvaľuje zoznam akcií reprezentačných družstiev od 1.8. do 31.12.2011
a predpokladané čerpanie finančných prostriedkov tej ktorej akcie podľa prílohy, ktorá
je nedeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
Za:
3
Zdržal sa:
0
Proti:
0
T: Ihneď
Z: Generálny sekretár SZVP
4). Správa o neúčasti na reprezentačnom sústredení hráčov M. Molnára a T. Kostelníka
Zväzový kapitán SZVP informoval členov VV SZVP o neúčasti hráča Mareka
Molnára na reprezentačnom sústredení konanom dňa 30. Júna 2011 v Košiciach
a následne aj na kvalifikačnom zápase medzi družstvom Ukrajiny a Slovenska konanom
dňa 2.7.2011 v Ukrajine. Hráč neupovedomil hlavného trénera reprezentácie mužov
o svojej neúčasti. Prezident SZVP navrhol vylúčiť hráča M. Molnára z reprezentácie na
dobu neurčitú a uhradiť vzniknuté náklady.
UZNESENIE 4a/05
VV SZVP schvaľuje vylúčenie hráča z klubu ŠKP Košice, Mareka Molnára
narodeného 31.10.1991, bytom Denešová 81, Košice 040 23, z reprezentačného družstva
mužov SR na dobu neurčitú a uhradenie nákladov za letenku vo výške 488,38,- eur.
Menovaný M. Molnár je povinný uhradiť sumu 488,38,- eur do 31.8.2011. Pokiaľ hráč
neuhradí vzniknuté náklady do stanoveného termínu, bude mu pozastavená činnosť od
1.9.2011 do uhradenia finančných nákladov.
Za:

3

T: Ihneď

Zdržal sa:

0

Proti:

0

Z: Generálny sekretár SZVP

Zväzový kapitán SZVP informoval členov VV SZVP o neúčasti hráča klubu ZFEger, Tomáša Kostelníka na reprezentačnom sústredení konanom dňa 25.-31.7.2011.
Júna 2011 v Novákoch. Hráč neupovedomil hlavného trénera reprezentácie juniorov
o svojej neúčasti. Zväzový kapitán navrhol hráča klubu ZF Eger Tomáša Kostelníka
prísne pokarhať a podmienečne ho vylúčiť z reprezentácie SR.
UZNESENIE 4b/05
VV SZVP schvaľuje prísne pokarhanie a podmienečné vylúčenie hráča klubu ZF
Eger, Tomáša Kostelníka narodeného 14.4.1994, bytom Čarského 18, Košice 040 01, z
reprezentačného družstva U17.
Za:

T: Ihneď

3

Zdržal sa:

0

Proti:

0

Z: Generálny sekretár SZVP

5). Rôzne
Personálne obsadenie na ME Juniorov Rijeka
Prezident SZVP navrhol na základe žiadosti, aby sa asistent trénera Michal
Hudec zúčastnil na ME juniorov v Rijeke v dňoch 10.-18.9.2011, pričom celkový pobyt
bude hradený zo sponzorských viď vlastných finančných zdrojov.
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UZNESENIE 5a/05
VV SZVP schvaľuje účasť Michala Hudeca na ME U17 v Rijeke 10. – 18.9.2011
za podmienky, že celkové náklady spojené s účasťou na tomto podujatí budú hradené
z vlastných finančných zdrojov M. Hudeca.
Za:

3

T: Ihneď

Zdržal sa:

0

Proti:

0

Z: Generálny sekretár SZVP

Organizácia akcií reprezentačných družstiev
Prezident SZVP navrhol postup sekretariátu SZVP pred každým športovým
podnikom reprezentačných družstiev nasledovne:
generálny sekretár SZVP zabezpečí zaslanie pozvánky a návratku (potvrdenie účasti)
všetkým dotknutým hráčom a dotknutým klubom najneskôr 14 dní pred konaním tej
ktorej akcie a to formou emailovej komunikácie prípadne faxom.
UZNESENIE 5b/05
VV SZVP určuje postup sekretariátu SZVP pred každým športovým podnikom
reprezentačných družstiev nasledovne :
generálny sekretár SZVP zabezpečí zaslanie pozvánky a návratku (potvrdenie účasti)
všetkým dotknutým hráčom a dotknutým klubom najneskôr 14 dní pred konaním tej
ktorej akcie a to formou emailovej komunikácie prípadne faxom.
Za:

3

T: Ihneď

Zdržal sa:

0

Proti:

0

Z: Generálny sekretár SZVP

Poplatok za odchod hráča do zahraničia
Člen VV SZVP Š. Šmihuľa navrhol upraviť postup pri platení poplatku za
odchod hráča do zahraničia (prestup, hosťovanie), pričom tento by mal platiť
prijímajúci klub (federácia), prípade po dohode s iným subjektom.
UZNESENIE 5c/05
VV SZVP upravuje postup pri platení poplatku za odchod hráča do zahraničia
tak, že odchod hráča do zahraničia (prestup, hosťovanie) je zaplatené prijímajúcim
klubom (federáciou), prípadne iným subjektom.
Za:

3

T: Ihneď

Zdržal sa:

0

Proti:

0

Z: Generálny sekretár SZVP

Ukončenie výmeny licencií hráčov a preukazov členov SZVP
Prezident SZVP informoval členov VV SZVP o návrhu ukončiť výmenu licencií hráčov
a preukazov členov SZVP. Navrhol aby ukončenie výmeny bolo ukončené ku dňu
31.7.2011 a od 1.8.2011 do budúcna budú vydávané nové preukazy a ďalšie pokyny
spracuje sekretariát SZVP. Hráči, ktorí v sezóne 2009/2010 boli na súpiske klubu
a preukaz pred ďalšou sezónou nebol vymenený musia pri registrácii do iného klubu
dodržať ustanovenia platného Prestupového poriadku.
UZNESENIE 5d/05
VV SZVP schvaľuje ukončenie výmeny preukazov členov a licencií hráčov SZVP
ku dňu 31.7.2011 a od 1.8.2011 do budúcna budú vydávané nové preukazy, pričom
pokyny spracuje sekretariát SZVP.
Za:

3

Zdržal sa:

0

Proti:

0

4
T: Ihneď

Z: Generálny sekretár SZVP

Organizačné zabezpečenie ME U17 mužov a žien 2011 (skompletizovanie informácií)
Členj VV SZVP Štefan Šmihuľa informoval členov VV SZVP o aktuálnej situácií
organizačného zabezpečenia pre ME juniorov v Rijeke a junioriek v Madride.

Zapísal:

Stanislav Vaňo
Generálny sekretár SZVP

Schválil:

Juraj Kula
Prezident SZVP
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Príloha k bodu č. 3/05
Zoznam akcií reprezentačných družstiev SR vo vodnom póle v období od 1.8.2011 do
31.12.2011 s ohľadom na čerpanie prostriedkov SZVP.
U11-U15 chlapci
Činnosť je finančne nezávislá, náklady nie sú uhrádzané zo zdrojov SZVP.
U15 dievčatá
Činnosť je finančne nezávislá, náklady nie sú uhrádzané zo zdrojov SZVP.
U17 chlapci
VT Bratislava + MT Hanover
VT Bratislava
VT Bratislava+VT Maďarsko
VT Bratislava
ME Rjeka

8-14.8.2011
22-26.8.2011
1-4.9.2011
7-9.9.2011
10-18.9.2011

4 000,- € + pozvanie
sponzorsky
1500,- € + reciprocita
1500,- €
15000,- €

U17 dievčatá
VT Topoľčany
VT Budapest
MT Topoľčany
VT Bratislava
ME Madrid

5-8.8.2011
8-11.8.2011
12-14.8.2011
17-20.8.2011
20-28.8.2011

sponzorsky
1000,- € + sponzorsky
sponzorsky
1200,- €
16000,- € + sponzorsky

U19 chlapci + U19 dievčata
Už nemajú plánovanú žiadnu akciu.
Muži
VT HUN/SRB
Baráž 1.zápas vonku
VT HUN/SRB
Baráž 2.zápas doma

26-30.9.2011 5000,- €
1.10.2011
12000,- €
10-14.10.2011 5000,- €
15.10.2011 3000,- €

Ženy
kvalif. ME SVK-GER, Bratislava 22-24.9.2011 3000,- €
kvalif. ME HUN-SVK, Maďarsko 13-15.10.2011 2000,- €

