Z á p i s č. 06/2013
z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla,
konaného dňa 21.septembra 2013 v Novákoch.
Prítomní:
Ospravedlnení:
Hostia:

J. Kula, P. Mihalkovič, Š. Šmihula, M. Kupka, S. Vaňo, J. Karabáš
J. Baranovič
D.Šimka, P.Sirotný, O.Gajdáč, Š.Dabrovský, M.Čiernik, M.Beniková

PROGRAM:
1/
Úvod
2/
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3/
Výberové konania na trénerov reprezentácie SR vo všetkých kategóriách pre rok 2014
4/
Medzinárodný program 2014 s akcentáciou na program mužov a na kategóriu U19 –
muži - ME
5/
Prerokovanie správ reprezentačných trénerov jednotlivých kategórií za rok 2013
6/
Rôzne
1) Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP. Prezident SZVP privítal
p. Dušana Šimka, primátora mesta Nováky, ktorý oboznámil členov VV SZVP o ďalších krokoch
spoločnosti FORTISCHEM, s.r.o., Mesta Nováky a SZVP pri riešení financovania a prevádzky
Národného centra vodného póla Nováky.
2) Kontrola uznesení
Uzn. č. 1/05/2013 – informácia o programe reprez.družstva SR zahraničným klubom, kde hrajú naši
hráči, telefonická komunikácia so zahraničnými klubmi o uvoľňovaní našich hráčov na reprezentačné
zápasy SR – priebežne splnené, úloha trvá
Uzn. č. 2/05/2013 – detailnejšie doplnenie správy RT reprezentácie SR A muži - predloženie na
TMK – splnené
Uzn. č. 3/05/2013 – detailnejšie doplnenie správy RT reprezentácie U20 mužov – predloženie na TMK
– splnené
Uzn. č. 4/05/2013 – detailnejšie doplnenie správy RT reprezentácie U17 mužov -predloženie na TMK
– splnené
Uzn. č. 8/05/2013 – pozastavenie činnosti trénerovi CTM U16 mužov – splnené
Uzn. č. 9/05/2013 – prerokovanie na dnešnom zasadnutí VV SZVP
Uzn. č. 13/05/2013 – spracovanie návrhu domáceho kalendára na ročník 2013/2014 – muži – splnené,
ženy – termín predĺžený do 30.9.2013
Uzn. č. 14/05/2013 – rozoslanie schválenej Ekonomickej smernice SZVP s účinnosťou od 1.9.2013 +
webstránka – splnené
Uzn. č. 15/05/2013 – rozoslanie schváleného Prestupového poriadku SZVP s účinnosťou od 1.9.2013
+ webstránka – splnené
3) Výberové konania na trénerov reprezentácie SR vo všetkých kategóriách pre rok 2014
UZNESENIE č. 1/06/2013
VV SZVP z dôvodu ukončenia zmlúv s reprezentačnými trénermi jednotlivých kategórií k 31.12.2013,
vyhlasuje výberové konanie na trénerov vo všetkých kategóriách :
Muži – U11, U12, U13, U14, U15, U16, U19 a seniori muži
Ženy – U14, U16, U19 a ženy
Podmienky výberového konania : platná kvalifikácia trénera a životopis.
Prihlášku do výberového konania a životopis s uvedením trénerskej praxe je potrebné zaslať na
sekretariát SZVP najneskôr do 30.10..2013.
Z: O. Gajdáč, TMK a generálny sekretár SZVP
T: 30.10.2013
Za : 4 Zdržal sa : 0 Proti : 0
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UZNESENIE č. 2/06/2013
VV SZVP menuje osemčlennú výberovú komisiu, na menovanie reprezentačných trénerov, vo
vypísanom výberovom konaní na reprezentačných trénerov, v zložení :
- Kula Juraj
- Šmihula Štefan
- Mihalkovič Pavol
- Baranovič Ján
- Kupka Milan
- Karabáš Jozef
- Gajdáč Ondrej
- Bohát Ján
Výberová komisia má právo pozvať jednotlivých uchádzačov na pohovor. Výberová komisia si
vyhradzuje právo uchádzača neodporučiť na konkrétny post. Pri jednotlivých hlasovaniach má
Prezident SZVP hlas rozhodujúci.
Vyhodnotenie výberového konania bude dňa 14.12.2013 po ukončení VZ SZVP.
Z tohto dôvodu žiadame ŠTK mužov – p. Illes, presunúť 3.kolo OS starších žiakov na iný termín.
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
4) Medzinárodný program 2014 s akcentáciou na program mužov a na kat. U19 muži – ME
UZNESENIE č.3/06/2013
VV SZVP ukladá osloviť národné vodnopólové federácie ( NED, FRA, ROU, SLOV, GEO, TUR.)
s informáciou – ponukou na účasť ich družstiev na turnajoch v mužských kategóriách organizovaných
SZVP v roku 2014.
VV SZVP poveruje svojich zástupcov na LEN kongrese v Edinburgu, GBR (26.-29.9.2013)
prerokovať účasť zahraničných družstiev v mužských kategóriách na turnajoch organizovaných SZVP
a účasť družstiev SR v mužských kategóriách na turnajoch v zahraničí v roku 2014.
Z: generálny sekretár SZVP, prezident SZVP
T: 23.9.2013 resp. 26.9.2013
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
UZNESENIE č.4/06/2013
VV SZVP poveruje svojich zástupcov na LEN kongrese v Edinburgu (26.-29.9.2013) ponúknuť
zahraničným družstvám v ženských kategóriách (FRA, GER, GBR, UKR, TUR, CZE, SRB) účasť na
turnajoch na Slovensku v ženských kategóriách.
Z: generálny sekretár SZVP, prezident SZVP
T: 26.9.2013
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
5) R ô z n e
5/1

Trénersko-metodická komisia SZVP

p. Gajdáč informoval členov VV SZVP o zasadaní TMK SZVP (Nováky, 17.9.2013). 62-strannovú
zápisnicu zaslal všetkým zúčastneným.
UZNESENIE č. 5/06/2013
VV SZVP berie informáciu na vedomie.
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
5/2

Zvolanie riadneho Valného zhromaždenia SZVP

VV SZVP rozhodol zvolať riadne valné zhromaždenie SZVP na 14.12.2013 do Žiliny.
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UZNESENIE č. 6/06/2013
VV SZVP ukladá pripraviť pozvánku na zvolanie riadneho Valného zhromaždenia SZVP, Žilina,
14.12.2013 o 10 .00 hod. a rozoslať ich delegátom VZ SZVP najneskôr 30 dní pred zasadaním.
Z: generálny sekretár SZVP
T: 14.11.2013
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
5/3
Kvalifikácia ME 2014 – muži, Porto (Portugalsko), 7.-10.11.2013
Informáciu o príprave zabezpečenia podal generálny sekretár SZVP. Zdôraznil potrebu urýchleného
nahlásenia nominácie mužov SR s potrebou zabezpečenia leteniek pre reprezentantov s dôrazom aj na
bezprostredne nadväzujúci prvý zápas Svetovej ligy 2013/2014 v Čiernej Hore.
UZNESENIE č. 7/06/2013
VV SZVP ukladá:
1. trénerovi reprezentácie SR – muži bezodkladne uviesť nomináciu hráčov.
2. generálnemu sekretárovi SZVP ukladá zabezpečiť letenky a súvisiace náležitosti v súvislosti
s kvalifikáciu na ME 7-10.11,2013 a prvý zápas Svetovej ligy 2013/2014 v Čiernej Hore..
Z: Sirotný, a generálny sekretár SZVP
T: 30.9.2013
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0

5/4

Zmluvy

UZNESENIE č. 8/06/2013
VV SZVP ukladá generálnemu manažérovi SZVP vypracovať návrh zmluvy pre organizovanie
športových podnikov s účasťou reprezentačných družstiev SR na Slovensku.
Z: generálny manažér SZVP p. Karabáš a SZVP marketing
T: 30.9.2013
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
Zápasy Svetovej ligy mužov 2013/2014
Prezidenz SZVP informoval, že o organizáciu Svetovej ligy mužov 2013/2014 na Slovensku
prejavil záujem ČH Hornets Košice a Slávia UK Bratislava.
5/5

UZNESENIE č. 9/06/2013
VV SZVP ukladá generálnemu sekretárovi SZVP osloviť všetky vodnopólové kluby SR, ktoré majú
na to podmienky a záujem o organizáciu zápasov Svetovej ligy 2013/2014 na Slovensku, aby
predložili finančné ponuky na organizovanie týchto zápasov.
Z: generálny sekretár SZVP
T: 10.10.2013
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
Žiadosť H2O Piešťany – založenie „ Veteránskej ligy „
Zástupca klubu H2O Piešťany p. Tatara Juraj predložil žiadosť o vytvorenie „ veteránskej ligy
„ na Slovensku. V roku 2014 plánujú uskutočniť „ nultý ročník - MASTERS „ – minimálny vek 35
rokov. O toto podujatie prejavili už 2-3 slovenské kluby (Nováky, Vrútky, Prešov). Od SZVP žiadajú
organizačnú a marketingovú pomoc.
5/6

UZNESENIE č. 10/06/2013
VV SZVP podporuje myšlienku vytvorenia oficiálnej súťaže veteránov pod hlavičkou SZVP.
VV SZVP pozve Juraja Tatatru a Anteho Petriča, oboch z Piešťan, na rokovanie VV SZVP, kde budú
SZVP informovať o tomto projekte.
Z: Generálny sekretár SZVP
T: október 2013
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
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5/7
Požiadavka na vycestovanie
V súvislosti s novými pravidlami vodného póla LEN požiadali p. Sirotný a p. Gajdáč
o súhlas k vycestovaniu na ligové zápasy maďarskej ligy.

VV SZVP

UZNESENIE č. 11/06/2013
VV SZVP schvaľuje služobnú cestu p. Sirotného a p. Gajdáča na vybraný ligový zápas maďarskej
ligy.
Z: generálny sekretár SZVP
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
5/8
Finančné vyrovnanie
UZNESENIE č. 12/06/2013
VV SZVP rozhodol o doplatení finančného rozdielu na mesačnej mzde asistentke SZVP za mesiace
január až jún 2013 (skutočne vyplatená a schválená mzda),vo výške 265,30 €
Z: generálny sekretár SZVP
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
5/9
Platba za preklad
UZNESENIE č. 12/06/2013
VV SZVP rozhodol o odmene vo výške 299,90 € pre Mgr. Juraja Kulu, LL.B., za preklad nových
pravidiel vodného póla vydané FINA.
Z: generálny sekretár SZVP
Za: 4 Zdržal sa :
0 Proti : 0
5/10 Prezident SZVP p. Kula vyslovil kritiku práce sekretariátu SZVP, najmä nezabezpečovanie
informácii zo zahraničia (LEN, FINA), pre Prezidenta SZVP a z toho vyplývajúce oneskorenia zo
strany SZVP voči týmto partnerom. Z toho dôvodu poveril generálneho manažéra SZVP p. Karabáša
kontrolou a koordináciou práce sekretariátu SZVP a komisií SZVP, za účelom zlepšenia komunikácie
medzi Prezidentom SZVP a sekretariátom SZVP s cieľom zabezpečiť prísun všetkých informácií pre
Prezidenta SZVP a členov VV SZVP od LEN a FINA.
5/11
-

Generálny manažér SZVP p. Karabáš informoval členov VV SZVP
o zaujímavých nových ponukách sponzorov (Železnice SR),
navrhol nákup mikrobusov pre potreby reprezentácií SR (po sčítaní nákladov na cestovné
výdaje za rok 2013), realizovať v r. 2014
navrhol presunúť sklad športového vybavenia pre reprezentáciu SR do Košíc, vedením skladu
poveriť p. Dabrovského
zaviesť spoluprácu s klubmi a častejšiu komunikáciu s klubmi, oboznámiť sa s ich zástupcami

Najbližší termín zasadania VV SZVP bude v druhej polovici októbra 2013, presný termín určí VV
SZVP dodatočne.
Zapísal : S.Vaňo

Overil : J. Kula
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