Z á p i s č. 06/2014
z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla,
konaného dňa 20.septembra 2014 vo Vrútkach
Prítomní:
J. Kula, P.Mihalkovič, Š.Šmihula, S.Vaňo,
Hostia:
J. Karabáš, R.Kaid, Š.Dabrovský, O.Gajdáč, J. Bohát, D. Dudáš, M.Beniková
Ospravedlnený : J. Baranovič
Program:
1/
Úvod

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

Aktuálna finančná situácia – ekonomika
Menovanie nominácie - reprezentačný tréner – seniori SR
Schválenie prihlášok - Svetová Liga 2015 + Kvalifikácia na ME 2016
LEN Kongres - návrh kalendára na sezónu 2014/2015
Informácie o výsledkoch reprezentácií SR – U19 mužov a žien
Kalendár súťažného ročníka 2014/2015
Rôzne
- dotácia NCVP – priebežný stav
- informácie RK VPK SR o seminári
- FINA Kongres 2014 – Doha (Qatar)

1) Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP.
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal generálny sekretár SZVP p.Vaňo
2) Aktuálna finančná situácia - ekonomika
Informáciu o aktuálnej ekonomickej situácii predniesol člen VV SZVP Pavol Mihalkovič:
- ministerstvo v zmysle podpísanej zmluvy na rok 2014 poukázalo SZVP ďalšiu časť
prostriedkov, čo umožňuje poukázať druhú časť prostriedkov na prípravu reprezentantov v
NCVP vo výške 40 tis. € tak, že 15 tis. € poukáže priamo a 25 tis. € prostredníctvom
klubov,
- čerpanie prostriedkov je v zmysle schváleného rozpočtu okrem:
o prostriedkov rozpočtovaných pre kategóriu U19 muži, kde prišlo k prekročeniu
čerpania z dôvodu nákladov na kvalifikáciu, s ktorou sa pri zostavovaní rozpočtu
nepočítalo ako aj zvýšených nákladov na prípravu na ME, pričom neprišlo
k naplneniu sľubu rodičov v spolupráci s klubom ŠKP Modrí Draci Košice
o zabezpečení financovania vo výške 15 tis. €.
UZNESENIE č. 1/06 /2014
VV SZVP berie informáciu o aktuálnej finančnej situácii na vedomie.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0
3) Schválenie nominácie – reprezentačný tréner seniori
Predseda TMK p. Gajdáč predniesol na základe výsledkov výberového konania návrh na
menovanie reprezentačného trénera SR – mužov seniorov a realizačného tímu mužov nasledovne :
Toni Esteller Serrahima – tréner, Róbert Kaid – asistent trénera, Štefan Dabrovský – vedúci mužstva
na obdobie do skončenia OH 2016.
UZNESENIE č. 2/06 /2014
VV SZVP menuje trénera reprezentácie SR seniorov s realizačným týmom nasledovne:
Toni Esteller Serrahima – tréner, Róbert Kaid – asistent trénera, Štefan Dabrovský – vedúci mužstva
na obdobie do skončenia OH 2016.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0
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UZNESENIE č. 3/06 /2014
VV SZVP ukladá zaslať ďakovný list všetkým prihlásenám za ich účasť vo výberovom konaní na post
realizačného trénera SR – seniorov.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0
Z: generálny sekretár SZVP
T: 25.9.2014
UZNESENIE č. 4/06 /2014
VV SZVP ukladá zaslať informačný e-mail všetkým nominovaným hráčom mužov - seniorov o ich
nominovaní do širšieho reprezentačného kádra, o schválení realizačného tímu a o predpokladanom
programe v sezóne 2014-2015..
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0
Z: generálny sekretár SZVP
T: 25.9.2014

4/

Schválenie prihlášok - Svetová Liga 2015 + Kvalifikácia na ME 2016

Prezident SZVP p. Kula navrhol prihlásenie družstva mužov do FINA WP Svetovej ligy 2015
a tiež prihlásenie družstva mužov do kvalifikácie na ME 2016. Navrhol tiež neprihlásenie družstva
žien do kvalifikácie na ME 2016.
UZNESENIE č. 5/06 /2014
VV SZVP schvaľuje prihlásenie družstva mužov SR do FINA WP Svetovej ligy mužov 2015 a ukladá
Generálnemu sekretárovi SZVP zaslať prihlášku do tejto súťaže..
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0
UZNESENIE č. 6/06 /2014
VV SZVP schvaľuje prihlásenie družstva mužov SR do kvalifikácie o účasť na ME, Belehrad (SRB),
10.-23.1. 2016, a ukladá Generálnemu sekretárovi SZVP zaslať prihlášku do tejto súťaže.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0
UZNESENIE č. 7/06 /2014
VV SZVP schvaľuje organizáciu turnaja kvalifikácie mužov o účasť na ME 2016 na Slovensku
a ukladá Generálnemu sekretárovi SZVP zaslať prihlášku o organizovanie kvalifikačného turnaja.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0
UZNESENIE č. 8/06 /2014
VV SZVP rozhodol o neprihlásení družstva žien SR do kvalifikácie o účasť na ME, Belehrad (SRB),
10.-23.1.2016
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0

5/

LEN Kongres a návrh kalendára na sezónu 2014/2015

Generálny sekretár p. Vaňo informoval členov VV SZVP o programe počas LEN Kongresu
v dňoch 3.-4.10.2014 v Lago di Garda, Verona v Taliansku.
Na základe schváleného kalendára súťaží 2014/2015 je potrebné rokovať o nasledovných podujatiach:
- zabezpečiť účasť družstiev na medzinárodnom turnaji o Dunajský pohár 2015, ktorý by sa
mal organizovať v septembri 2015 (nie ako LEN turnaj)
- zabezpečiť účasť družstiev na turnaji Slovakia Cup 2015 (nie ako LEN turnaj) pre
družstvo U17 mužov, ktorý by sa mal organizovať prioritne ako príprava na kvalifikáciu
na EOH resp. ako príprava na EOH,
- rokovať zo zástupcami Srbska o pravidelnej účasti družstva SVK na medzinárodnom
turnaji „Darko Cukic Memorial“ a konkrétne o účasti na tomto turnaji v roku 2015,
- rokovať s organizátormi turnaja „six nation“ o účasti družstva SVK žien na tomto turnaji
v lete 2015

2

rokovať o zabezpečení účasti družstva U17 žien na medzinárodnom turnaji v rámci
prípravy na kvalifikáciu na EOH (zaujímavé družstvá GER, FRA, POR, UKR,
GBR, SRB)
UZNESENIE č. 9/06 /2014
-

VV SZVP berie informáciu na vedomie a ukladá zástupcom SZVP postupovať na LEN kongrese
v zmysle poverenia.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0
Z: generálny sekretár SZVP
T: 30.9.2014

6/

Informácie o výsledkoch reprezentácií SR – U19 mužov a žien

Predseda TMK p. Gajdáč predniesol informáciu o hodnotení výsledkov dosiahnutých na ME
U19 mužov v Gruzínsku a ME U19 žien v Taliansku.
Výsledok dosiahnutý na ME U19 mužov v Gruzínsku (15.miesto) hodnotí ako neúspech, pričom
výsledok odzrkadľuje aktuálnu výkonnosť tejto vekovej kategórie.
Výsledok dosiahnutý na ME U19 žien v Taliansku (10.miesto) hodnotí ako potvrdenie mierneho
zlepšovania, pričom ale družstvo nevyužilo možnosť výraznejšieho posunu k lepšiemu umiestneniu.
VV SZVP berie na vedomie ukončenie činnosti realizačných tímov týchto vekových kategórií, keďže
ich poverenie bolo do konca roku 2014, ale v tomto roku už nemajú plánovanú žiadnu akciu.
UZNESENIE č. 10/06 /2014
VV SZVP berie informáciu na vedomie.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0

7/

Kalendár súťažného ročníka 2014/2015

UZNESENIE č. 11/06/2014
VV SZVP berie na vedomie informáciu o kalendári súťaží na sezónu 2014-2015.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0

8/
8/1

Rôzne
Informácie z rokovania VPK SR (aktualizácia Súťažného poriadku SZVP)

8/2

Informácie RK VPK SR o seminári

VV SZVP konštatuje, že na zasadnutí VPK SR v lete 2014 bolo dohodnuté, že ŠTK resp. DK
spracuje návrh nového Súťažného resp. Disciplinárneho poriadku, pričom tieto dva materiály mu do
dnešného dňa neboli predložené na schválenie.

V dňoch 19.-21.9.2014 sa vo Vrútkach koná seminár rozhodcov. Seminára sa
zúčastnilo 26 rozhodcov. Na seminári predniesol svoje posolstvo pred sezónou 2014-2015
pre rozhodcov prezident SZVP p. Kula.
8/3

FINA Kongres 2014 – Doha (Qatar)

Informáciu o konaní FINA Kongresu v Dohe (Qatar) v dňoch 29.11.-1.12.2014 predniesol
generálny sekretár SZVP p. Vaňo.
8/4
Mokrá lopta
Generálny manažér SZVP predniesol informáciu o pripravovaných zmenách v projekte Mokrá lopta
v roku 2015. Nový projekt by malo zastrešovať Občianske združenie Mokrá lopta, pričom toto sa bude
vzťahovať na družstvá U11 a U12 v roku 2015. Ostatné družstvá budú pokračovať podľa starého
modelu. Nový model bude spočívať v rozdelení na dve skupiny, východnú s centrom v Košiciach
a západnú s centrom v Novákoch.
UZNESENIE č. 12/06 /2014
VV SZVP berie na vedomie projekt nového fungovania projektu Mokrá lopta a ukladá túto koncepciu
dopracovať do podoby detailných krokov pre realizáciu od začiatku roka 2015.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0
Z: generálny manažér SZVP
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T: 30.11.2014
8/5 Kritéria pre organizovanie akcií Mokrá lopta v jednotlivých kategóriách :
Predseda TMK Ondrej Gajdáč predniesol návrh na doplnenie kritérií pre organizovanie podujatí
Mokrá lopta nasledovne:
- minimálny počet účastníkov pre organizovanie podujatia pre jednotlivé kategórie do
konca roka 2014 resp. podľa starého modelu je: U12 – 20 hráčov, U13 – 18 hráčov, U14 –
16 hráčov, U15 – 16 hráčov
Predseda TMK Ondrej Gajdáč zároveň informoval, že kategória U12 vzhľadom na počet účastníkov
v doterajších akciách v roku 2015 má zorganizovať ešte dve akcie s dodržaním minimálneho počtu
účastníkov.
UZNESENIE č. 13/06 /2014
- VV SZVP schvaľuje kritéria pre minimálne počty účastníkov v jednotlivých vekových
kategóriách na podujatiach Mokrej lopty, nasledovne : kategŕie U12 – 20 hráčov, U13 –
18 hráčov, U14 – 16 hráčov, U15 – 16 hráčov.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0
8/6
Ukončenie činnosti konateľa spoločnosti SZVP marketing s.r.o.
Prezident SZVP informoval o ukončení činnosti Juraja Kulu ml. v pozícii konateľa SZVP marketing
s.r.o.
UZNESENIE č. 14/06 /2014
VV SZVP odvoláva dňom 20.9.2014 na vlastnú žiadosť, konateľa spoločnosti SZVP-marketing s.r.o.,
Junácka 6, Bratislava 832 80, IČO: 35 937 289, Mgr.Juraja Kulu, LLB., nar.22.9.1985, bytom Hlavná
93, Košice 040 01.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0
8/7
Pozvánka na riadne Valné zhromaždenie SZVP
Prezident SZVP navrhol, aby sa Valné zhromaždenie SZVP konalo dňa 30.11.2014 vo Vrútkach.
UZNESENIE č. 16/06/2014
VV SZVP schvaľuje termín a miesto konania valného zhromaždenia SZVP 30.11.2014 vo Vrútkach
a ukladá rozposlať pozvánku na Valné zhromaždenie SZVP.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0
Z. generálny sekretár SZVP
T: 30.10.2014
8/8
Rozhodnutie o odvolaní sa klubov Slávia UK Bratislava a ČH Hornets Košice
VV SZVP v pôsobnosti Arbitrážnej komisie rozhodol o odvolaní klubov Slávia UK Bratislava a ČH
Hornets Košice voči ŠTK VPK SR vo veci Rozpisu súťaže Slovenský pohár, konaný 3-5.10.2014.
Rozhodnutie je uvedené v zápise Arbitrážnej komisie.
8/9
Zastavenie činnosti klubom, ktoré nemajú uhradené pokuty
VV SZVP rozhodol o zastavení činnosti klubom, ktoré nemajú uhradené pokuty podľa zoznamu zo
dňa 19.9.2014 až do zaplatenia pokút.
UZNESENIE č. 17/06/2014
VV SZVP zastavuje činnosť klubom, ktoré nemajú zaplatené pokuty po splatnosti podľa zoznamu zo
dňa 19.9.2014 doručeného klubom a zverejneného na www.szvp.sk až do zaplatenia pokút.
Za: 3 Zdržal sa :
0 Proti : 0
Najbližší termín zasadania VV SZVP bude určený dodatočne.
Zapísal : S.Vaňo

Overil : J. Kula
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