Z á p i s č. 6/2010
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa konalo dňa
25. 9. 2010 v Košiciach.
Prítomní:

G. Kertész, J. Kula, T. Meszáros, P. Mihalkovič, I. Propper, R. Bohuš

Hostia:

K. Bačo, V. Illes, J. Karabáš, R. Poláčik, E. Prelovský, Š. Šmihuľa,
Š. Dabrovský, J. Tomaščík, L. Bottlik, Š. Bottlik, P. Novosad,
p. Pinčák ml.

Ospravedlnení:

J. Ligocký, M. Kupka, M. Pinčák

PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

úvod
kontrola uznesení,
schválenie súťažného poriadku,
príprava valného zhromaždenia SZVP,
správa o ME U 17 kadeti – Stuttgart, ME U 17 – kadetky - Dneproderžinsk
rôzne.

1). Úvod
Prezident SZVP JUDr. Juraj Kula privítal prítomných členov a hostí a otvoril šieste
zasadnutie VV SZVP v roku 2010, ďalej vyzval prítomných, aby podali návrh na doplnenie
programu. Ďalej požiadal, aby sa prednostne z časových dôvodov ako prvý bod programu bol
prejednaný pôvodne 5. bod zasadania - správa o ME U 17 kadeti – Stuttgart.

2). Správa o ME U 17 kadeti – Stuttgart, ME U 17 – kadetky - Dneproderžinsk
Po odsúhlasení zmeny programu vystúpil R. Poláčik, informoval o umiestnení družstva
U 17 na ME v Stuttgarte. Napriek relatívne neúspešnému vystúpeniu – družstvo skončilo na 9.
mieste, skonštatoval, že táto kategória má pomerne slušnú perspektívu, ale zároveň upozornil na
veľmi úzky káder konkurencieschopných hráčov v tejto kategórii.
O vystúpení kadetiek U 17 na ME v Dneproderžinsku na Ukrajine informoval člen VV
SZVP a zároveň asistent trénera Igora Vestenického Pavol Mihalkovič. Skončilo na 12. mieste.
Uviedol, že v tejto kategórii nastal určitý výkonnostný progres, ale takisto doplácame na úzky
počet aktívnych hráčiek, z ktorej je potom problematické vybrať kvalitnejšie družstvo.

3). Kontrola uznesení
Splnené uznesenia:
Čiastočne splnené úlohy:
Trvajúce úlohy:

1/04, 2/04, 3/04, 4/03, 5/04, 6/04,
1/05, 2/05, 3/05, 4/05, 5/05, 6/05
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4). Schválenie súťažného poriadku
Prezident SZVP skonštatoval, že naďalej platí aktuálny súťažný poriadok a prípadná zmena
bude realizovaná až potom, keď novovytvorený subjekt – združenie klubov vodného póla
pripraví nový návrh súťažného poriadku. Zástupca klubu NEREUS Žilina E. Prelovský vo
svojom príspevku navrhol, že by bolo žiadúce zapracovať do súťažného a disciplinárneho
poriadku potrebné zmeny ešte do začiatku nového súťažného ročníka. Prezident SZVP po
dohode s prítomnými zástupcami klubov určil pracovnú skupinu v zložení E. Prelovský, V. Illes
a Š. Dabrovský, aby sa zaoberala vypracovaním týchto dokumentov.

UZNESENIE 1/06/2010
VV SZVP poveruje pracovnú skupinu v zložení E. Prelovský, V. Illes a Š. Dabrovský
vytvorenú zo zástupcov klubov, aby v lehote 7 dní (do 2. októbra 2010) predložili na
schválenie výkonnému výboru nový súťažný a disciplinárny poriadok pre sezónu
2010/2011.
5). Príprava valného zhromaždenia SZVP
Prezident zväzu v tomto bode programu informoval o prebiehajúcich prípravách VZ, ktoré sa
uskutoční 2. 10. 2010. Člen VV SZVP Pavol Mihalkovič oboznámil prítomných o niektorých
zmenách programu nastávajúceho Valného zhromaždenia.
1. Otvorenie, schválenie programu VZ
2. Voľba pracovného predsedníctva VZ, voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
3. Schválenie volebného poriadku
4. Správa Výkonného výboru SZVP o činnosti SZVP za obdobie od 17.2.2008 do 1.10.2010
5. Správa Kontrolnej komisie o činnosti SZVP
6. Diskusia
7. Zmena stanov SZVP
8. Odvolanie a voľba Prezidenta SZVP
9. Odvolanie a voľba členov Výkonného výboru SZVP
10. Voľby členov Kontrolnej komisie SZVP
11. Delegovanie právomocí SZVP riadiť činnosť športovo-technickej komisie, disciplinárnej
komisie a rozhodcovskej komisie na VPKSR s.r.o.
12. Záver
Výkonný výbor v tejto časti programu prejednával plánované zmeny stanov SZVP. Zástupcovia
klubov odsúhlasili zmeny v počte členov výkonného výboru z pôvodných deväť na piatich
s presne vymedzenými kompetenciami. Prerokovaná bola aj problematika dopĺňania nových
členov Výkonného výboru. Ďalej bola prejednávaná zmena právomoci VZ menovať personálne
zloženie sekretariátu, túto kompetenciu by mal prevziať Výkonný výbor SZVP. Obidve zmeny
prezident SZVP odôvodnil efektívnejším riadením práce zväzu. Prítomný zástupca klubu ŠKP
Košice podal pozmeňujúci návrh na sedemčlenný VV bez možnosti kooptácie. Zástupcovia
klubov ČH Hornets Košice, KPŠ Akademik Košice, Slávia UK Bratislava, ATU Košice, Slávia
PU Prešov, KPŠ NEREUS Žilina, KVP Komárno sa vyjadrili kladne k myšlienke päťčlenného
Výkonného výboru s presne vymedzenými kompetenciami.
- prezident SZVP zodpovedný za legislatívu
- člen VV SZVP zodpovedný za mužské reprezentačné výbery
- člen VV SZVP zodpovedný za ženské reprezentačné výbery
- člen VV SZVP zodpovedný za ekonomiku
- člen VV SZVP zodpovedný za materiálno-technické zabezpečenie
V ďalšej časti prebiehala diskusia o komisiách pracujúcich v zväzových štruktúrach.
Navrhovaná úprava stanov predpokladá delegovanie právomocí zväzu menovať členov
športovo-technickej komisie, disciplinárnej komisie a rozhodcovskej komisie na iný orgán združenie klubov. Výkonný výbor prerokoval aj návrh Ladislava Bottlika na zníženie počtu
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delegátov klubov na Valné zhromaždenie, odôvodnil ho väčšou efektivitou pri prejednávaní
dôležitých otázok. Požiadal členov Výkonného výboru, aby dali návrh na konkrétny počet
delegátov z jedného klubu.
Po diskusii VV prijal princíp:
1 delegát klubu za kategóriu mužov
1 delegát klubu za kategóriu juniorov
1 delegát klubu za kategóriu kadetov
1 delegát klubu za kategóriu žiakov
1 delegát klubu za kategóriu žien
Výkonný výbor uzatvoril úpravu programu Valného zhromaždenia SZVP a prejednávanie
zmien v navrhovaných Stanovách SZVP.

6). Rôzne
Na úvod tohto bodu programu vystúpil medzinárodný sekretár SZVP ing. Štefan Bottlik.
Informoval o novom systéme kvalifikácie mužov a žien na ME 2012. Slovensko bolo v mužskej
súťaži vylosované do skupiny F spolu s Rumunskom, Ukrajinou a Izraelom. V roku 2010 budú
odohrané 2 zápasy – 30.10. s Ukrajinou doma, 20.11. v Rumunsku. Š. Bottlik spolu
s prezidentom zväzu oboznámil účastníkov zasadania s povinnosťami zväzu súvisiacimi
s kvalifikačnými zápasmi voči LEN-u a účastníckym zväzom.
Takisto podal informácie o kvalifikačnej skupine žien – súperi Maďarsko, Francúzsko
a Nemecko, prvý zápas sa uskutoční 29. 1. 2011 (2:40)
Ďalej prítomní dostali informáciu o pripravovanom Čs. pohári v termíne 11.- 12. 12. 2010.
J. Kula informoval o žiadosti FINA o zaslanie stanov SZVP. VV SZVP rozhodol, že tento
dokument (úradne preložený do anglického jazyka) bude poslaný na Svetovú plaveckú federáciu
po prijatí nových Stanov SZVP na VZ, ktoré bude 2. 10. 2010 v Žiline.
Člen VV SZVP G. Kertész skonštatoval neexistenciu zápisu z VZ SZVP, ktoré sa uskutočnilo
16.2.2008 v Košiciach a požiadal, aby sekretariát zväzu poslal členom VV tento zápis
v elektronickej podobe.
Výkonný výbor riešil list – žiadosť klubu Slávie UK Bratislava na zmenu počtu delegátov na
nadchádzajúce VZ. Prítomný zástupca klubu po krátkej diskusii stiahol túto žiadosť
z programu rokovania.
Ďalej VV SZVP riešil ďalšiu požiadavku Slávie UK Bratislava na zmenu v rozpise losovania
zápasov Slovenského pohára mužov. Vzhľadom na rozdielne stanoviská niektorých
diskutujúcich dal prezident zväzu hlasovať o zmene pôvodne pridelených čísel.

UZNESENIE 2/06/2010
VV SZVP poveruje ŠTK vykonať bezodkladne zmenu v rozpise Slovenského pohára
mužov 2011 a oboznámiť s týmto rozhodnutím kluby, ktorých sa táto zmena týka.
Za: 4

Proti: 1

Zdržal sa: 0

V ďalšom bode zasadania vystúpil Jozef Karabáš o činnosti SZVP marketing s.r.o., informoval
o úhradách dohodnutých finančných prostriedkov pre kluby v zmysle podpísaných zmlúv. Ďalej
podal informáciu o perspektíve ďalšej spolupráce s generálnym partnerom extraligy mužov.
Vyslovil aj návrh, že v budúcnosti by náklady na rozhodcov neplatil zväz ale znášali ich kluby.
Ďalej navrhol zmenu vo spôsobe financovania rozhodcov, týkala by sa možnosti, že by
rozhodcovia vystavovali faktúry. Prípadné navrhované zmeny by boli možné až v novom
kalendárnom roku.
Zapísal:

Robert Bohuš
Generálny sekretár SZVP

Schválil:

JUDr. Juraj Kula
Prezident SZVP

