Z á p i s č. 5/2009
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa
konalo dňa 11.9. 2009 v Košiciach.
Prítomní:

J. Kula, J. Karabáš, G. Kertész, M. Kupka, I. Propper

Hostia:

R. Bohuš, ospravedlnení: T. Mészaros, J. Ligocký, M. Pinčák
L. Bottlik, V. Illes, K. Bačo, R. Poláčik

PROGRAM:
1) Úvod
2) Informácie Kontrolnej komisie
3) Kontrola uznesení
4) Model súťaţí pre sezónu 2009/2010
5) Prerokovanie pokuty LEN udelenej SZVP za neoprávnený štart dvoch zahraničných
hráčok za klub PVK Vrútky v európskej súťaţi
6) Reprezentácia SR
7) Medzinárodný styk
8) Rôzne

1). Úvod
Piate zasadanie VV SZVP otvoril prezident SZVP JUDr. Juraj Kula. Oznámil témy, o ktorých
sa na zasadaní bude rokovať. Dalej obznámil prítomných o rozhodnutí člena VV P. Borsiga o
ukončení členstva vo VV SZVP a funkcie vedúceho druţstva pri U 16 odo dňa 1.9.2009.

2). Informácie Kontrolnej komisie
Predseda KK Karol Bačo informoval prítomných o stave prebiehajúcich kontrol v účtovníctve
zväzu z roku 2007, konkrétne o priebehu turnaja olympijskej kvalifikácie v r. 2007 v Bratislave.
Oznámil, ţe stále sa nevie dopracovať k niektorým výpisom z účtov SZVP marketing s.r.o.
z tohoto obdobia. Člen VV J. Karabaš oznámil, ţe účtovníctvo prebral nový konateľ SZVP
marketing. s.r.o. Jaroslav Suleň, ktorý poskytne poţadované doklady K. Bačovi v priebehu
v priebehu 10 dní. V druhej časti vstupu K. Bačo oboznámil zasadajúcich o svojom zámere
vykonať kontrolu dodrţiavania smernice SZVP týkajúcej sa sluţobných ciest za rok 2009
v súčinnosti s GS. V ďalšej časti poţiadal o moţnosť oboznamovať sa s priebeţným
hospodárením zväzu kvôli efektivite vykonávanej kontroly. J. Karabáš mu oznámil, ţe
poţadované údaje sú prístupné na stránke zväzu a prístupové kódy majú k dispozícii členovia
VV a predsedovia klubov. Oznámil, ţe administrátor stránky L. Adamec mu poskytne potrebné
prístupové kódy.
UZNESENIE 1/05
Na základe poţiadavky predsedu KK VV SZVP oznamuje, ţe prístupové kódy k účtovníctvu
SZVP na internetovej stránke zväzu www.szvp.sk pre poverené osoby, tj, členov VV SZVP,
prezidentov klubov a predsedu KK na poţiadanie poskytne administrátor našej stránky p.
Ľubomír Adamec.
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3) Kontrola uznesení
Splnené uznesenia:
1/04, 2/04, 5/04, 6/04
Čiastočne splnené úlohy: Trvajúce úlohy:
1/03 3/04 - posunuté do konca r. 2009,
4/04 - VV konštatoval, ţe tréner U 20 M. Ţucha porušil toto uznesenie a
pouţil opakovane neoprávnene pouţil hlavičkový papier SZVP
pri korešpondencii v rámci zväzu.

4) Model súťaţí pre sezónu 2009/2010
Model súťaţí pre nastávajúcu sezónu predstavil predseda ŠTK p. ing. Viliam Illes. Oznámil, ţe
model súťaţí bol prejednaný na spoločnom zasadnutí zástupcov extraligových klubov dňa
11.7.2009 v Topoľčanoch.
EMM extraliga muţov: (prihlásených 6 druţstiev – ČH Hornets Košice, Slávia UK Bratislava, KVP
NCHZ Nováky, KPŠ Akademik Staré mesto Košice, ŠKP Košice, TOZAN Sport Club Topoľčany )
Dlhodobá časť – hrá sa v sobotu jedno stretnutie systémom 2 x doma - vonku. Po DČ nasledujú
turnaje rovnakým systémom ako sa odohralo v ročníku 2008/2009.
1. liga muţov: (prihlásené 4 druţstvá: KVP Komárno, PVK Vrútky, KVP Kúpele Piešťany, Nereus
Ţilina). Herný systém rovnaký ako v ročníku 2008/2009, odohrajú sa 4 turnaje. Prvé druţstvo po
skončení tejto súťaţe má právo odohrať 2 baráţové stretnutia so 6. druţstvom extraligy o
postup do EMM extraligy r. 2010/2011
Bliţšie informácie – zápis ŠTK č. 34/2009zo 14.7.2009

Slovenský pohár muţov 2010: Termín 16.-18. 10. 2009
Na základe predloţených záväzných prihlášok sú účastníkmi SP muţov nasledovné druţstvá:
Skupina A, Nováky:
ČH HORNETS Košice (1), KVP NCHZ Nováky (2), ŠKP Košice (3), KVP Kúpele Piešťany (4)
Skupina B, Ţilina:
Sl. UK Bratislava (1), KPŠ Akademik Staré mesto Košice (2), TOZAN Sport Club Topoľčany
(3), PVK Vrútky (4).
Systém súťaţe je, ţe účastníci odohrajú stretnutia v skupinách medzi sebou podľa nasledovného
kľúča:
Piatok:
1–2
Sobota: 1 – 4
1–3
4–3
2–3
4–3
Stretnutia o konečné umiestnenie sa odohrajú v nedeľu:
O 1. – 4. miesto Nováky:
A1–B1
O 5. – 8. miesto Ţilina:
A3–B3
A2–B2
A4–B4
Bliţšie informácie – zápis ŠTK zo 14.9.2009

Juniori: Zatiaľ je 8 prihlásených účastníkov. Odohrá sa turnaj Zimné Majstrovstvá SR. Na
základe konečného umiestnenia sa druţstvá rozdelia do dvoch skupín – I. NL a 2. NL. V prípade
neúčasti na ZM SR bude prihlásené druţstvo zaradené automaticky do 2. NL. Súťaţ 1. NL bude
ďalej pokračovať ako v ročníku 2008/2009. Termín ZM SR: 22. – 25.10.2009 v Novákoch.
Bliţšie informácie – zápis ŠTK zo 18.9.2009

Kadeti: Zatiaľ je 8 prihlásených účastníkov. ZM + NL – systém ako u juniorov. Termín ZM SR:
1. – 4.10.2009 v Ţiline. Súťaţ ďalej pokračuje ako v ročníku 2008/2009.
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Bliţšie informácie – zápis ŠTK zo 16.9.2009

Starší ţiaci: Budú NL hrať v DČ ako predzápasové stretnutia extraligovej súťaţe muţov
jednokolovo systémom doma-vonku. Prvú šestku druţstiev pre tento systém určí poradie na ZM
SR, ktoré sa uskutočnia v Novákoch 8.-11. 10. 2009. Potom súťaţ bude pokračovať turnajmi za
účasti prvých 4 druţstiev – NL „A“. Dvojičku k extraligovému druţstvu muţov určí ŠTK. Ak
klub extraligy bude mať v I.NL sk.“A“ svoje druţstvo budú spolu tvoriť dvojičku. Druţstvá na
5. a 6. mieste budú hrať v NL „B“ s ostatnými druţstvami, ktoré sa umiestnili na ZM na 7. a 8.
mieste, prípadne sa na ZM neprihlásili. Podrobnosti budú uvedené v rozpise súťaţe (ŠTK)
Mladší ţiaci: Odohrajú súťaţ rovnakým spôsobom ako minulý ročník, budú tri oblastné súťaţe
západ, stred a východ, a prvé dve druţstvá s kaţdej OS potom odohrajú tri turnaje u víťazov
OS.
11-roční ţiaci: Budú vytvorené dve OS západ - východ a bude sa hrať turnajovo. Po skončení
súťaţe budú nasledovať M SR systémom ako to bolo doteraz. V prípade veľkého počtu
druţstiev je moţné, ţe finále sa bude hrať v dvoch skupinách zoradených z účastníkov a poradia
v OS. O umiestnenie sa bude hrať podľa poradia v skupinách. Finále by sa odohralo vo
Vrútkach
Ţenská zloţka: Systém súťaţí si spracuje skupina ţenskej zloţky sama po diskusii s klubmi (p.
Baranovič). Bude vydané v zápise ŠTK SZVP – ţeny.
Bliţšie informácie – zápis ŠTK č. 34/2009zo 14.7.2009

VV SZVP sa zaoberal pozmeňujúcimi návrhmi, resp. pripomienkami:
a) návrh trénera NCHZ Nováky Petra Tkáča, podporený súhlasom klubu TJ NCHZ Nováky v
súťaţi starších ţiakov ponechať vlaňajší model.
VV po prerokovaní zamietol návrh P. Tkáča a v platnosti ostáva navrhnutý model pre súťaţ
starších ţiakov.
b) zrušenie zákazu štartu 11-ročných v kategórii ml. ţiakov, (iniciatíva Slávia PU Prešov, Slávia
UK Bratislava, podpora NCHZ Nováky) – zápis ŠTK 37/2009
VV rozhodol, ţe hráči z kategórie 11-ročných, t.j. ročníky narodenia 1999 a 2000 môţu štartovať
v súťaţi mladších ţiakov.
V kategórii starších ţiakov (ročník 1995, 1996) môţu bez obmedzenia štartovať hráči z kategórie
mladších ţiakov (ročník 1997, 1998)
V kategórii kadetov (ročník 1993, 1994) môţu nastúpiť na stretnutie 3 hráči z kategórie
mladších ţiakov, ročník narodenia 1997. Na súpiske ich môţe byť napísaný ľubovoľný počet.
V kategórii juniorov (ročník 1991, 1992) môţu nastúpiť na stretnutie 3 hráči z kategórie starších
ţiakov, ročník narodenia 1995. Na súpiske ich môţe byť napísaný ľubovoľný počet.
V kategórii muţov môţu hrať hráči narodení v roku 1994 a starší.
UZNESENIE 2/05
VV SZVP schvaľuje model súťaţí pre sezónu 2009/2010 tak, ako ho prezentoval predseda ŠTK.
Za : 5

Proti: 0

Zdrţal sa : 0

c) návrh Jána Baranoviča zo dňa 14.8.2009 (KVP Kúpele Piešťany) predsedu ţenskej ŠTK na
model súťaţí pre ročník 2009/2010, v ktorom navrhoval 4 kategórie:
1. U 14 – ţiačky OH nádeje
2. U 17 kadetky
3. U 20 – juniorky
4. ţeny.
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UZNESENIE 2/05
VV neprijíma návrh J. Baranoviča na nový model ţenských súťaţí pre budúcu sezónu
a v platnosti ostáva pôvodne schválený model, ktorý bol prijatý na zasadaní VV SZVP dňa
25.4.2009 v Košiciach - Uznesenie č. 9/02. To znamená, ţe pre sezónu 2009/2010 budú tri ţenské
kategórie. U 14, U 17 a ţeny.
V ďalšej časti zasadania V. Illes prečítal materiál PhDr. Jána Foriša (matrika SZVP) týkajúce
sa návrhov na zmenu preukazov pre trénerov, rozhodcov, delegátov z dôvodu novej schválenej
stupnice vzdelávania. Ako náväzný krok ďalej J. Foriš uviedol, ţe bude potrebné novelizovať
licenčný poriadok trénerov a rozhodcov. Ďalej predkladá aj návrh na výmenu hráčskych
licencií, rozlíšiť mládeţnícke a seniorské kategórie.
O pridelenie licencií trénerom a asistentom trénera musia poţiadať tréneri s uvedením, ktoré
druţstvo (kategóriu) budú trénovať.
VV súhlasí s návrhom na výmenu preukazov z časových a finančných dôvodov od sezóny
2010/2011.
Ako ďalší návrh Dr. Foriš uviedol, ţe bude potrebné rigorózne určiť, ţe bez kvalifikácie
a priznanej licencie trénera nebude môcť byť uvedený na súpiske ako tréner, resp. asistent
trénera.
VV sa rozhodol, ţe SZVP bude udeľovať v tomto prípade jednoročnú výnimku.
Dr. Foriš poţiadal o súhlas na vydanie „Spravodaj 2009“, ktorý bude obsahovať:
- Ekonomické smernice
- Prehľad súpisiek v súťaţnom ročníku, hosťovanie, prestupy, ITC 2008/2009
- Smernicu upravujúca prípravu, realizáciu, vyhodnotenie a kontrolu tuzemských
a zahraničných pracovných ciest zamestnancov a účastníkov akcií v SZVP.
- Schválenú smernicu o bodových hodnotách pre priznávanie dotácií pre CTM a ŠŠS
- Vyhlásenie súťaţí na súťaţný ročník 2009/2010
VV súhlasil s vydaním publikácie „Spravodaj 2009“.
Ďalej oproti schváleným ekonomickým smerniciam je uvedený nový spôsob platieb za súťaţe“
Muţi
Juniori
Kadeti
St. ţiaci
Ml. ţiaci
11.roční

– 360,- €
– 270,- €
– 230,- €
– 230,- €
– 180,- €
– 180,- €

doteraz
doteraz
doteraz
doteraz
doteraz
doteraz

5.- €/ os
3,50 €/ os
3,50 €/ os
2.- €/ os
2.- €/ os
2.- €/ os

Ţeny
– 290,- €
Juniorky – 230,- €
Kadetky – 180,- €
Ţiačky – 140,- €

doteraz 5,- €/ os
doteraz 3,50 €/ os
doteraz 3,50 €/ os
doteraz 2,- €/ os

Štartovné sa platí za predloţenú súpisku na súťaţ. V prípade účasti na SP,ZM a následne
v extralige, NL a OS, bude platiť iba jedna súpiska. V hlavičke bude uvedené napr. ZM a NL,
OS a NL. U 11-ročných ţiakov to bude OS a MS. Zo štartovného a sponzorských prostriedkov
bude SZVP cestou sekretariátu platiť rozhodcov a príp. delegátov na všetky súťaţe. Pomocných
rozhodcov – stolík vypláca klub. ZM a SP ako MS 11-ročných hradí SZVP všetky náklady.
VV ďalej schválil navýšenie tzv. ošatného pre hlavných rozhodcov podľa návrhu predsedu RK
Štefana Bottlika zo dňa 27.11.2008.
Extraliga, 1. liga, SP Muţi – 30,- €
doteraz 17,- €/ zápas
Juniori - 23,50 €
doteraz 13,50 €/ zápas
Kadeti, 1. liga a SP ţeny
- 17,- €
doteraz 10,- a 13,50 €/zápas
Ostatné súťaţe muţi a ţeny - 9,- €
doteraz 5,- €/zápas
Ďalej VV SZVP schválil zvýšenie ošatného na jedno stretnutie pre pomocných rozhodcov o 1,- €.
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VV SZVP nariaďuje povinnú výmenu preukazov hráčov, ktorí dovŕšia 18. rok fyzického veku
v roku 2010 (narodení v r. 1992) do konca roku 2009. To isté sa týka aj hráčov narodených v r.
1991, ktorí ešte túto výmenu neurobili.
Oddiel – klub, ktorý poţiada o preloţenie stretnutí (turnajov) musí splniť podmienky SP a tieto
zaslať ŠTK s tým, ţe na účet SZVP uhradí administratívny poplatok 100,- € za začatie konania.
V prípade vyšších záujmov (reprezentácia) má právo preloţiť stretnutia príp. turnaje VV SZVP
a ŠTK s návrhom nového termínu.
V prípade, ţe druţstvo odstúpi z akýchkoľvek dôvodov (nie ak zanikne klub) po vypísaní súťaţe
zo súťaţe, zaplatí poriadkovú pokutu vo výške 350,- €. Ak druţstvo odstúpi zo súťaţe po začatí
súťaţe – myslí sa tu po potvrdení súpisiek MK, zaplatí poriadkovú pokutu vo výške 1000,- €.
V súťaţiach riadených SZVP môţu nastúpiť hráči (ky) – cudzinci, ktorý nikdy neboli
registrovaní v danom štáte ako športovec – pólista. K vydaniu LH klub predloţí potvrdenie
príslušného zväzu, ţe menovaný hráč (ka) nie je registrovaná (á). Klub musí splniť aj ďalšiu
podmienku, uhradiť poplatok 100,- € na účet SZVP. Potvrdenie potvrdzujúce, ţe hráč stále nie
je registrovaný, musí klub predloţiť kaţdý rok vţdy pred začatím súťaţného ročníka – pred
zaslaním súpisky na potvrdenie. Všetky ďalšie moţnosti sa vybavujú formou ITC. ITC sa
nevyţaduje u hráčov, ktorých federácia je iba členom FINA (mimoeurópske štáty). V platnosti
však ostáva, ţe v stretnutí môţu nastúpiť max. 2 zahraniční hráči – ITC alebo registrovaní.
Za dopísanie hráča (ov) na súpisku (aj vlastných) klub uhradí na účet SZVP čiastku 10,- €.
Po SP je moţné doplniť súpisku do stanoveného termínu. V prípade, ţe sa bude dopisovať po
termíne, oddiel – klub zaplatí zvýšený poplatok, ktorý je uvedený v ďalšej časti.
Po ZM a OS mládeţe je povolené umoţniť hosťovanie hráčom z niţšej súťaţi vo vyššej za
splnenia všetkých náleţitostí PP a teraz schválených úprav. Tento hráč musí dohrať súťaţ
v novom klube. Nemôţe sa vrátiť do materského klubu a dohrať tam súťaţ. Príslušnosť
k materskému klubu sa týmto neruší. Súpiska musí byť zaslaná na doplnenie v určenom
termíne. V opačnom prípade klub uhradí poplatok, ktorý je uvedený v ďalšej časti.
Poplatky za oneskorené zaslanie súpisiek na potvrdenie a úhradu stanoveného poplatku (rozhodujúca je poštová pečiatka), ktoré sa kvalifikujú ako skrátené administratívne konanie MK, sú
nasledovné:
- 1 deň po termíne – 10,-€,
- 3 dni po termíne – 20,-€,
- 4 dni po termíne – 30,-€.
V prípadoch hodných zvláštneho zreteľa je klubom umoţnené predloţiť súpisky na potvrdenie
za skrátený administratívny poplatok nasledovne:
- 3 dni pred začatím súťaţe
– 40,- €,
- 2 dni pred začatím súťaţe
– 50,- €,
- 1 deň pred začatím súťaţe
– 60,- €,
- v deň odohratia súťaţného stretnutia podľa rozpisu súťaţe – 200,- €.
UZNESENIE 3/05
VV SZVP schvaľuje predloţený materiál matričnej komisie a ŠTK týkajúci sa
administratívnych poplatkov a registrácie hráčov pre sezónu 2009/2010 tak, ako ho prezentoval
predseda ŠTK.
Za : 5

Proti: 0

Zdrţal sa : 0

Prílohou uznesení č. 2/05 a 3/05 zo zasadania VV SZVP dňa 11. 9. 2009 je zápis ŠTK č. 39/09 zo
14.9.2009
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5) Prerokovanie pokuty LEN udelenej SZVP za neoprávnený štart dvoch
zahraničných hráčok za klub PVK Vrútky v európskej súťaţi
Dňa 2. septembra bolo na SZVP doručené rozhodnutie disciplinárnej komisie LEN o pokute vo
výške 7.500,- € za porušenie pravidiel LEN - E 13.1, Club 6.3.1, a 6.3.2 a prestupového poriadku
(TR 1.1.-1.5 a poplatok za zasadanie komisie (LEN Panel for Disciplinary Matters and Disputes)
vo výške 700,- €, - spolu 8.200,- € so splatnosťou 1. októbra. Dôvodom udelenia pokute pre SZVP
bol neprávnený štart dvoch hráčok z českého klubu Fezko Strakonice za klub PVK Vrútky
v európskej ţenskej klubovej súťaţi (Women s Champions Cup 2008/2009).
UZNESENIE 4/05
VV SZVP berie na vedomie rozhodnutie disciplinárnej komisie LEN (LEN Panel for
Disciplinary Matters and Disputes) o udelení pokuty v celkovej výške 8.200,- €.
Členovia finančná skupiny pri SZVP (J. Karabáš, I. Propper) počas diskusie skonštatovali, ţe
nie je moţné uvedenú sumu uhradiť v plnej výške do stanoveného termínu. Ako forma riešenia
bol prijatý návrh poţiadať LEN o splátkový kalendár na splatenie uvedenej pokuty.
UZNESENIE 5/05
VV SZVP poveruje prezidenta SZVP poţiadať listom disciplinárnu komisiu LEN (LEN Panel
for Disciplinary Matters and Disputes) o schválenie splátkového kalendára pre SZVP na úhradu
pokuty v celkovej výške 8.200,- € do 31. 3. 2010, pričom prvá splátka vo výške 2.000,- € by bola
splatená v termíne do 1. 10. 2009.
V nasledujúcej diskusii sa VV zaoberal zodpovednosťou osôb, ktoré spôsobili udelenie pokuty.
Členovia VV konštatovali, ţe priamu zodpovednosť za udelenie pokuty nesie GS, ktorý podpísal
dňa 21.11.2009 v mene SZVP originál súpisky klubu PVK Vrútky určenú na ţenskú súťaţ
Champions Cup 2008/2009. Na tejto súpiske boli zaradené dve hráčky zo zahraničia, pri ktorých
neboli splnené všetky náleţitosti potrebné k ich štartu za klub PVK Vrútky v európskej klubovej
súťaţi. Prezident SZVP konštatoval porušenie pracovných povinností zo strany gen. sekretára.
UZNESENIE 6/05
VV SZVP udeľuje písomné pokarhanie generálnemu sekretárovi SZVP R. Bohušovi za
porušenie pracovnej disciplíny v súvislosti s potvrdzovaním súpisky klubu PVK Vrútky na štart
v európskej klubovej súťaţi. VV SZVP prehlasuje, ţe uvedená pokuta nebude uhradená zo
štátnych fin. prostriedkov prideľovaných zväzu.
V nasledujúcej časti zasadania sa VV SZVP zaoberal podielom klubového trénera na vzniknutej
situácii ohľadom pokuty LEN udelenej zväzu za neprávnený štart dvoch zahraničných hráčok
za klub PVK Vrútky v európskej ţenskej klubovej súťaţi. VV konštatoval, ţe tréner PVK
Vrútky Marián Ţucha dal v novembri 2008 na podpis gen. sekretárovi súpisku klubu, pričom
mu potvrdil, ţe táto súpiska spĺňa všetky potrebné náleţitosti k štartu klubu v klubovej súťaţi
LEN. Týmto uviedol gen. sekretára do omylu, ktorého konečným dôsledkom bolo udelenie
pokuty pre SZVP.
UZNESENIE 7/05
VV SZVP ukladá Mariánovi Ţuchovi (klub PVK Vrútky) zastavenie činnosti v všetkých
štruktúrach SZVP nepodmienečne na dobu 18 mesiacov s účinnosťou odo dňa 1. októbra 2009.
Za : 5

Proti: 0

Zdrţal sa : 0
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6) Reprezentácia SR
V tejto časti zasadania vystúpil zväzový kapitán Ladislav Bottlik. Hodnotenie reprezentačných
kolektívov začal kategóriou U 15.
Skonštatoval, ţe táto mládeţnícka reprezentácia (tréner Vlado Janko) mala dva VT a jednu
akciu, medzinárodný turnaj 12.-16- 8. 2009 v Obrenovaci (Srbsko), kde z desiatich účastníkov
v konkurencii veľmi silných druţstiev skončila na 9. mieste, keď naše druţstvo porazilo len
Bulharsko, ktoré nedosahovalo výkonnostné parametre ostatných druţstiev. Hodnotil toto
vystúpenie ako veľmi slabé a varoval pred prílišným optimizmom pri očakávaní výsledkov tejto
kategórie do budúcnosti.
Kategória U 16: Informoval o absolvovaných VT a MT v tomto ročníku. Vrcholom pre túto
kategóriu bol kalendárny turnaj 16.-19. 7. 2009 v Dubrovniku, kde naša reprezentácia pod
vedením trénera Petra Tkáča obsadila v konkurencii 6 druţstiev z absolútnej svetovej špičky
posledné miesto, ale v tomto prípade L. Bottlik o dosiahnutých výsledkoch, tj. tesných prehrách,
hovoril ako o prijateľných. Celkovo hodnotil výsledky tohoto druţstva ako priemerné a takisto
spomenul, ţe túto kategóriu očakáva mnoho práce a podobne ako pri predchádzajúcej kategórii
treba byť pri očakávaniach budúcich úspešných výsledkov radšej opatrnný.
Kategória U 18: Vrcholom pre túto kategóriu (tréner Szabolcs Hajts Eschwig) boli
Majstrovstvá sveta U 18 v Šibeniku 22.-30. 8. 2009. Na úvod boli prítomní informovaní o
absolvovanej príprave, VT doma v zahraničí a MT vo Francúzsku (Laval) a kalendárnom
turnaji High Tatras Cup 5.-9. 8. 2009 v Novákoch, kde sme obsadili posledné siedme miesto. Na
tomto turnaji sme dosiahli niektoré tesné prijateľné prehry s druţstvami Srbska, Čiernej Hory a
Maďarska. V tejto súvislosti sa L. Bottlik vyjadril, ţe tieto výsledky treba potvrdiť na MS
umiestnením do 12. miesta. Vysledok našej reprezentácie na MS 15. miesto hodnotil ako
neúspech. Vyjadril nesúhlas s trénerovou koncepciou záverečnej časti prípravy na MS. Ďalej
zväzový kapitán pomenoval podľa jeho názoru príčiny slabej výkonnosti v mládeţníckych
kategóriách, tj. slabá intenzita trénigového procesu, malý objem prípravy.
Kategória U 20: Hodnoteniu tejto kategórie sa zväzový kapitán venoval uţ na VV SZVP
25.5.2009 v Košiciach. V krátkosti iba skonštatoval, ţe táto reprezentácia nesplnila cieľ,
neprebojovala sa na ME U 20 do Chanie (GRE).
Kategória muţov: Zväzový kapitán skonštatoval, ţe zatiaľ nedostal správu o absolvovaných
turnajoch. Prítomný tréner seniorskej reprezentácie Roman Poláčik reagoval na túto
skutočnosť odpoveďou, ţe správu poslal mailom na SZVP deň pred uskutočnením zasadania VV
a v písomnej forme ju odovzdal vzápätí L. Bottlikovi.
Kategória ţeny: V kategórii OH-N L. Bottlik oznámil, ţe nemá o činnosti na VT , či turnajoch
ţiadnu správu od trénera I. Vestenického.
Pri kategórii U 20 konštatoval, ţe vzáverečnej nominácii na ME v Neapole (ITA) sa nenachádza
ţiadna hráčka ročník narodenia 1989 a málo hráčiek ročník nar. 1990, čiţe skonštatoval, ţe na
ME odchádza veľmi mladé druţstvo. Z hodnotením tejto kategórie príde aţ po skončení
podujatia.
Kategória ţien: Toto druţstvo na ME „B“ skončilo na 4. mieste, čo napriek slabšej konkurencii
u ţien predstavuje celkovú 12. pozíciu v Európe. Zväzový kapitán pozitívne hodnotil záverečnú
správu zodpovedného trénera Jozefa Cifru.

7) Medzinárodný styk
Prezident SZVP informoval prítomných o nadchádzajúcej konferencii LEN 17.-19. 9. 2009
v Kodani, kde SZVP bude zastupovať Juraj Kula, medzinárodný sekretár ing. Štefan Bottlik a
tréner muţskej reprezentácie Roman Poláčik. Otvoril diskusiu o plánovaných turnajoch na
budúcu sezónu pre jednotlivé reprezentácie. Ako prioritu do budúcej sezónu navrhol určiť
kategórie U 17 a muţov. Pre reprezentáciu U 17, ktorá bude mať v roku 2010 kvalifikáciu na
ME a v prípade postupu aj účasť na ME navrhol kalendárny turnaj v Novákoch. V diskusii
prítomných vzišiel návrh na štyroch účastníkov s rezervou ďalšieho účastníka.
Pri kategórii muţov okrem kvalifikácie na ME a prípadnej účasti na ME J. Kula vyzdvihol ako
dôleţitý turnaj Dunajský pohár muţov, v prípade ktorého sa bude jednať o jubilejný 50. ročník.
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Tréner muţov R. Poláčik navrhol termín začiatok aţ polovičku augusta s tým, ţe upresnenie
celkového programu by dal aţ po skončení konferencie LEN v Kodani, po ktorej bude jasnejšie
rozloţenie medzinárodných turnajov v Európe pre rok 2010. Ďalej prezident zväzu oznámil, ţe
SZVP by chcel poţiadať o usporiadanie turnaja kvalifikácie na ME v obidvoch spomínaných
kategóriách. Zväzový kapitán počas diskusie upozornil na dôleţitosť potreby nájsť prijateľné
termíny na prípravu seniorskej reprezentácie v návaznosti zahraničné ligy, v ktorých hrajú
jednotliví reprezentanti. Výsledkom tejto časti zasadania je úloha pre zväzového kapitána, aby
v koordinácii s reprezentačným trénerom pripravil čo najoptimálnejšie termíny pre sústredenia
a MT a na základe toho sa na kalendárnej konferencii bude dohadovať medzinárodný styk pre
budúcu sezónu.

8) Rôzne
V ďalšej časti zasadania člen VV SZVP Jozef Karabáš informoval prítomných o stretnutí
klubov s cieľom zaloţiť zdruţenie klubov vodného póla. Oznámil, ţe návrh stanov bude
odoslaný 14. septembra 2009 všetkým zainteresovaným klubom. Ako ďalej uviedol,
zakladajúcimi subjektami bude 6 extraligových klubov s následnou moţnosťou pristúpenia
ďalších členov. Hlavným cieľom činnosti zdruţenia bude marketingová spolupráca
s generálnym sponzorom extraligy, vstup do riadenia a organizácia súťaţe po dohode so zväzom.
Ďalej uviedol, ţe cieľom činnosti bude plánované navýšenie fin. podpory so strany gen. partnera
extraligy nielen pre druţstvá ale aj pre rozhodcov.
V nasledujúcej časti schôdze vystúpil člen VV SZVP Gabiel Kertész s tématikou rozdeľovania
finančných prostriedkov pre CTM. Uviedol, ţe pri plánovaní rozdelenia fin. prostriedkov došlo
k istým zmenám, a) ku kráteniu objemu oddielových prostriedkov v prospech zväzového CTM,
b) k zmene oproti pôvodne vypracovanému kľúču rozdelenia z hľadiska ţenskej zloţky CTM.
VV konštatoval, ţe doteraz vypracovaný systém percentuálneho rozdelenia 85 % pre chlapcova
15 % pre dievčatá ako aj kľúč rozdelenia financií pre kategórie kadetov a juniorov ostáva
v platnosti. VV poveril G. Kertésza zapracovať oznámené zmeny do uţ pripraveného a
schváleného materiálu s tým, ţe finančná skupina upresní v najbliţšom moţnom termíne presnú
sumu prostriedkov určených pre oddielové CTM.
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Mgr. Robert Bohuš
Generálny sekretár SZVP
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