Z á p i s č. 5/2008
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa konalo
dňa 16. mája 2008 v Bratislave.

Prítomní:
Hostia:
Ospravedlnení:

J. Kula, J. Ligocký, M. Kupka, P. Mihalkovič,
J. Karabáš, K. Bačo, J.Mišík
T. Meszároš, I. Propper, M. Pinčák, G. Kertész,
P. Borsig, P. Horňák

PROGRAM:
1) Úvod
2) Kontrola uznesení
3) Nominácia výprav v jednotlivých kategóriách na ME
4) Spôsob odmeňovania reprezentantov – seniorov na ME v Malage
5) Rôzne

Bod 1. Úvod
Prezident SZVP privítal členov výkonného výboru (VV), hostí a otvoril zasadnutie riadneho
VV SZVP. Prezident oznámil, že vzhľadom na to, že na zasadnutí nie je prítomná nadpolovičná
väčšina členov, výbor nie je schopný prijímať žiadne uznesenia. Ak bude potrebné, vzniknú len
návrhy uznesení, ktoré sa následne nechajú schváliť per rollam jednotlivým členom VV SZVP.
Hlasovania jednotlivých členov VV SZVP budú následne pripojené k zápisu z VV SZVP.

Bod 2. Kontrola uznesení
Uznesenie č.: 01/04 splnené.
Uznesenie č.: 02/04 splnené.
Uznesenie č.: 03/04 splnené.
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Bod 3. Nominácia výprav v jednotlivých kategóriách na ME
p. Kula
Predniesol návrh, aby oficiálna výprava všetkých kategórií na podujatiach pozostávala z 13 hráčov
a 4 činovníkov v zložení – hlavný tréner, asistent trénera, lekár a vedúci výpravy.
Ostatní prítomní členovia podporili tento návrh.
Návrh uznesenia č.: 01/05 VV SZVP schvaľuje pre rok 2008 oficiálne výpravy všetkých
kategórií na vrcholných podujatiach (ME) v zložení 13 hráčov a 4 funkcionári (hlavný
tréner, asistent trénera, lekár a vedúci výpravy).
T.:

Z.: VV SZVP

Bod 4. Spôsob odmeňovania reprezentantov – seniorov na
ME v Malage
VV rokoval o spôsobe odmeňovania reprezentantov na ME v Malage.
p. Kula
Konštatoval, že doterajšia prax, keď reprezentanti boli odmeňovaní podľa dní pobytu na
reprezentačnej akcii nie je správna, nie je motivačným nástrojom a umožňuje získať pomerne
veľké prostriedky aj hráčom, ktorí sa nepodieľali priamo na účinkovaní na vrcholnom podujatí.
Vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu, keď je nutné uhradiť vytvorenú stratu v minulom období
na ktorej sa podieľali aj paušálne odmeny hráčom, predniesol p. Kula návrh na nasledovné
odmeňovanie reprezentantov seniorov pre ME v Malage:
- za každý získaný bod na ME v Malage si kolektív hráčov rozdelí 100 tisíc Sk,
- za umiestnenie na ME v Malage znamenajúce postup na MS si kolektív hráčov rozdelí
osobitnú prémiu 500 tisíc Sk.
p. Karabáš
Podporil myšlienku tohto spôsobu odmeňovania a uviedol, že už pri zisku 4 bodov dostanú
reprezentanti viac prostriedkov ako pri paušálnom odmeňovaní.
Diskutovaná bola tiež téma ohraničenia výšky prémie pri získaní väčšieho množstva bodov
a teoretickom postupe na MS s ohľadom na možné krytie týchto výdavkov. Bola podporená
myšlienka neohraničovania výšky odmeny, pričom využitie úspechu na získanie prostriedkov musí
byť úlohou vedenia SZVP.
Návrh uznesenia č.: 02/05 VV SZVP schvaľuje odmeňovanie za ME v Malage nasledovne:
- za každý získaný bod na ME v Malage bude kolektívu reprezentantov rozdelená
prémia 100 tisíc Sk,
- za umiestnenie na ME v Malage znamenajúce postup na MS bude kolektívu
reprezentantov rozdelená osobitná prémia 500 tisíc Sk.
T.:
Z.: VV SZVP
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Bod 5. Rôzne
VV SZVP prerokoval žiadosť vedúceho družstva kadetov na materiálne zabezpečenie
reprezentačného družstva kadetov pre sezónu 2008 a zabezpečenie VT kadetov v Novi Sad –
Srbsko v dňoch 26. - 28. 5. 2008.
VV SZVP konštatoval, že zabezpečenie je úlohou sekretariátu SZVP v spolupráci s vedúcim
družstva. VV konštatoval, že výdavky sa musia realizovať v maxime schváleného rozpočtu.
Návrh uznesenia č.: 03/05 VV SZVP berie na vedomie žiadosť vedúceho reprezentačného
družstva kadetov p. Ladislava Bottlíka na materiálne zabezpečenie reprezentačného
družstva kadetov pre sezónu 2008 a na zabezpečenie VT v Novi Sad – Srbsko a ukladá
sekretariátu SZVP v spolupráci s vedúcim reprezentačného družstva kadetov zabezpečiť
potrebné úkony pri súčasnom neprekročení rozpočtovaných prostriedkov.
T.: 25. 5. 2008

Z.: sekretariát SZVP
vedúci družstva kadetov

VV SZVP prerokoval žiadosť reprezentačného družstva seniorov na materiálne zabezpečenie na
ME v Malage vrátane prípravy a na zabezpečenie a pozvanie hráčov na úvodnú časť prípravy
v dňoch 25. 5. - 2. 6. 2008 v Košiciach.
VV SZVP konštatoval, že zabezpečenie je úlohou sekretariátu SZVP v spolupráci s vedúcim
družstva. VV konštatoval, že výdavky sa musia realizovať v maxime schváleného rozpočtu.
Návrh uznesenia č.: 04/05 VV SZVP berie na vedomie žiadosť hlavného trénera
reprezentačného družstva seniorov p. Anteho Nakiča na materiálne zabezpečenie
reprezentačného družstva seniorov pre ME v Malage a na zabezpečenie VT v Košiciach v
dňoch 25. 5. - 2. 6. 2008 a ukladá sekretariátu SZVP v spolupráci s vedúcim reprezentačného
družstva seniorov zabezpečiť potrebné úkony pri súčasnom neprekročení rozpočtovaných
prostriedkov.
T.: 24. 5. 2008

Z.: sekretariát SZVP
vedúci družstva seniorov

VV SZVP prerokoval žiadosť p. Jaruška – čestného prezidenta SZVP o poskytnutie príspevku
65 720,- Sk na „Slovník vodného póla“, ktorého je autorom. VV SZVP si veľmi cení prácu p.
Jaruška a plne ju podporuje. Vzhľadom na aktuálnu finančnú situáciu v roku 2008 a reštrikčný
rozpočet nie je možné finančne túto činnosť v tomto čase podporiť.
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VV SZVP prerokoval žiadosť p. Agi Štoffanovej o poskytnutie príspevku na 7. ročník turnaja,
ktorý na počesť p. Rudolfa Štoffana poriada ŠKP Košice v dňoch 11. - 13. 6. 2008. VV SZVP si
ctí prácu, ktorú pre vodné pólo na Slovensku odviedol p. Rudolf Štoffan. Vzhľadom na aktuálnu
finančnú situáciu v roku 2008 a reštrikčný rozpočet nie je možné finančne túto činnosť v tomto
čase podporiť.
Návrh uznesenia č.: 05/05

VV SZVP podporuje aktivity p. Jarúška, ako aj rodiny

p. Štoffana v súvislosti s organizovaním turnaja na počesť p. Rudolfa Štoffana. Vzhľadom
na aktuálnu finančnú situáciu v roku 2008 a reštrikčný rozpočet nemôže v súčasnosti tieto
aktivity finančne podporiť.
T.: ihneď

Z.: VV SZVP

VV SZVP prerokoval žiadosť oddielu KVP Kúpele Piešťany o pridelenie finančných prostriedkov
do školského športového strediska za rok 2007. Prostriedky žiadajú vzhľadom ku skutočnosti, že
majú zriadené dve ŠŠS a pridelené im boli prostriedky len na jedno ŠŠS, pričom zmluvy mali byť
podpísané na obe strediská a z MŠ SR mali byť pridelené prostriedky rovnako na obe strediská.
VV SZVP na tomto zasadnutí nedisponuje dostatkom informácií a preto poveruje sekretariát
SZVP na prešetrenie situácie poskytnutie relevantných podkladov pre rozhodnutie.
Návrh uznesenia č.: 06/05 VV SZVP poveruje sekretariát SZVP prešetrením žiadosti KVP
Kúpele Piešťany, preverením nároku tohto oddielu a pripravením stanoviska na najbližšie
zasadnutie VV SZVP.
T.: 31. 5. 2008

Z.: sekretariát SZVP

VV SZVP prerokoval žiadosť oddielu PVK Vrútky o bezodkladné doplatenie neuhradenej čiastky
z. FA č.2007010.
VV SZVP na tomto zasadnutí nedisponuje dostatkom informácií a preto poveruje sekretariát
SZVP na prešetrenie situácie poskytnutie relevantných podkladov pre rozhodnutie.
Návrh uznesenia č.: 07/05 VV SZVP poveruje sekretariát SZVP prešetrením žiadosti PVK
Vrútky, preverením nároku tohto oddielu a pripravením stanoviska na najbližšie zasadnutie
VV SZVP.
T.: 31. 5. 2008
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Z.: sekretariát SZVP
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VV SZVP prerokoval žiadosť p. Bilického na preplatenie nákladov, ktoré zaplatil svojou
súkromnou kartou na MS juniorov 2007 v USA za p. E. Prelovského, ktorý pôsobil ako vedúci
družstva.
VV SZVP na tomto zasadnutí nedisponuje dostatkom informácií a preto poveruje sekretariát
SZVP na prešetrenie situácie poskytnutie relevantných podkladov pre rozhodnutie.
Návrh uznesenia č.: 08/05

VV SZVP poveruje sekretariát SZVP prešetrením žiadosti

p. Bilického, preverením nároku a pripravením stanoviska na najbližšie zasadnutie
VV SZVP.
T.: 31. 5. 2008

Z.: sekretariát SZVP

VV SZVP zobral na vedomie stanoviská rozhodcov p. Liptáka a p. Kratochvíla a delegáta p. K.
Schmucka k priebehu zápasu ŠKP Košice – ŠK TOPVAR Topoľčany na 3. nadstavbovom turnaji
Extraligy mužov a postupuje podklady RK pre prijatie relevantných záverov.
Návrh uznesenia č.: 09/05 VV SZVP postupuje RK SZVP riešenie okolností a priebehu
zápasu ŠKP Košice – ŠK TOPVAR Topoľčany na 3. nadstavbovom turnaji Extraligy
v Novákoch a žiada ju o doriešenie prípadu a prijatie záverov. VV SZVP zároveň žiada RK
SZVP informovať VV SZVP o prijatých záveroch.
T.: 25. 5. 2008

Z.: RK SZVP

VV SZVP ukladá sekretariátu SZVP zaslať podklady k prípadu predsedovi RK.
T.: 20. 5. 2008

Z.: sekretariát SZVP

VV SZVP zobral na vedomie výpoveď generálneho sekretára SZVP, podanú z dôvodu
nespokojnosti s činnosťou vedenia SZVP, pričom pracovný pomer sa mu má skončiť k 31. 7. 2008
a oznámenie o čerpaní riadnej dovolenky dňom 4. 7. 2008.
VV SZVP rokoval o riešení vzniknutej situácie a dohodol sa, že vzhľadom na dohodu, že
obsadenie sekretariátu navrhujú členovia VV z Bratislavy očakáva, predloženie návrhu na riešenie
situácie do 25. 5. 2008.
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Návrh uznesenia č.: 10/05 VV SZVP berie na vedomie výpoveď generálneho sekretára
SZVP p. Petra Horňáka tak, že pracovný pomer mu končí k 31. 7. 2008. VV SZVP berie na
vedomie oznámenie p. Petra Horňáka o nástupe na riadnu nevyčerpanú dovolenku dňom
4. 7. 2008. VV SZVP žiada zástupcov Bratislavy vo VV SZVP o predloženie návrhu na
riešenie situácie do 25. 5. 2008.
T.: 25.5.2008

Zapísal: Pavol Mihalkovič, člen VV SZVP
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Z.: zástupcovia Bratislavy vo VV SZVP

Schválil: Juraj Kula, prezident SZVP

