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Z á p i s č. 6/2008
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa
konalo dňa 28. júna 2008 v Topoľčanoch.

Prítomní:
Hostia:

J. Kula, J. Ligocký, M. Kupka, P. Mihalkovič, T. Meszároš,
I. Propper, G. Kertész
J. Karabáš, J. Bilický, P. Oršula, R. Turčan, R. Bohuš

Ospravedlnení:

M. Pinčák

PROGRAM:
1) Úvod
2) Kontrola uznesení zo zasadnutia VV SZVP zo dňa 16.5.2008 a ich
následné odsúhlasenie
3) Návrh športového kalendára – rozpisu súťaží extraligy mužov na
ročník 2008/2009
4) Rôzne

Bod 1. Úvod
Prezident SZVP privítal prítomných členov výkonného výboru, hostí a otvoril zasadnutie
riadneho VV SZVP. Ďalej informoval o plánovaných zmenách na sekretariáte SZVP ako aj
o liste odstupujúceho gen. sekretára p. Horňáka. Zdôraznil dôleţitosť zlepšenia informačných
tokov medzi prezidentom SZVP a sekretariátom.

Bod 2. Kontrola uznesení..
Prezident SZVP vzhľadom na to, ţe na predošlom zasadnutí VV SZVP (dňa 16.5.2008
v Bratislave) nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov VV a vznikli len návrhy uznesení,
dal hlasovať o jednotlivých návrhoch z tohto zasadnutia.
Uznesenie č.: 01/05 VV SZVP schvaľuje pre rok 2008 oficiálne výpravy všetkých
kategórií na vrcholných podujatiach (ME) v zložení 13 hráčov a 4 funkcionári
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(hlavný tréner, asistent trénera, lekár a vedúci výpravy). Na návrh p. Mihalkoviča bolo
uznesenie

doplnené

o návrh

ohľadom

odmeňovania

členov

vedenia

výprav

reprezentačných družstiev na oficiálnych akciách, to zn., že lekári a vedúci výprav
nemajú nárok na odmenu zo strany SZVP (mimo lekára reprezentácie mužov do
15.7.2008, na ktorého už boli financie vyčlenené v rozpočte).
VV schválil s pomerom hlasov: 7 – za
Uznesenie 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.

VV schválil s pomerom hlasov: 7 – za
Uznesenie 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.:

priebeţne

Z.: sekretariát SZVP
vedúci druţstva kadetov

VV schválil s pomerom hlasov: 7 – za
Uznesenie 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.:

priebeţne

Z.: sekretariát SZVP
vedúci druţstva seniorov

VV schválil s pomerom hlasov: 7 – za
Uznesenie č.: 05/05

VV SZVP podporuje aktivity p. Jarúška, ako aj rodiny p.
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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.
VV schválil s pomerom hlasov: 7 – za
Uznesenie 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.: 15. 8. 2008

Z.: sekretariát SZVP

VV schválil s pomerom hlasov: 7 – za
Uznesenie 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.: 15. 8. 2008

Z.: sekretariát SZVP

VV schválil s pomerom hlasov: 7 – za
Uznesenie č.: 08/05
Bilického,

VV SZVP poveruje sekretariát SZVP prešetrením žiadosti p.

preverením

nároku

a

pripravením

stanoviska

na

najbližšie

zasadnutie VV SZVP.
T.: 15. 8. 2008

Z.: sekretariát SZVP

VV schválil s pomerom hlasov: 7 – za
Uznesenie 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.: 15. 8. 2008

Z.: RK SZVP

VV SZVP ukladá sekretariátu SZVP zaslať podklady k prípadu predsedovi RK.
T.: 15. 8. 2008

Z.: sekretariát SZVP

VV schválil s pomerom hlasov: 7 – za
Uznesenie č.: 10/05 VV SZVP berie na vedomie výpoveď generálneho sekretára SZVP

-4-

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

Z.: zástupcovia Bratislavy vo VV SZVP

VV schválil s pomerom hlasov: 7 – za

Bod 3. Návrh športového kalendára – rozpisu súťaží extraligy
mužov na ročník 2008/2009
S návrhmi podoby budúcoročnej extraligy muţov sa prihlásili traja účastníci, za ČH Hornets
Košice pán Karabáš, za klub ŠKP Košice odprezentoval ich predstavu p. Kertész (oba návrhy
uţ boli známe niekoľko dní dopredu aj v elektronickej podobe na internete) a za klub ATU
Košice p. L. Bottlík poslal svoju variantu v písomnej podobe po p. Kulovi a zároveň ho
poveril, aby tento návrh aj predniesol.
Pán Karabáš navrhol podobu súťaţe systémom kaţdý s kaţdým doma a vonku dva krát a
potom záverečné 4 turnaje 4 najlepšie umiestnených druţstiev, pričom 5. a 6. muţstvo po
dlhodobej časti extraligy by odohralo báraţové stretnutia s 1. a 2. druţstvom 1. ligy. Ako
novinku tento návrh obsahoval aj moţnosť ukončiť súťaţ extraligy muţov stretnutiami playoff.
Návrh štruktúry súťaţe ŠKP Košice:
- jedno kolo dohrať ako trojstretnutie – BA – ŠKP, TO – ATU, NO – HORNETS,
- druhé kolo košické druţstvá medzi sebou a TO – BA, NO – BA,
- tretie kolo a štvrté kolo ako odvetu.
Toto zopakovať ešte raz a potom by sa súťaţ ukončila turnajom silnej štvorky, a druţstvá na
5. a 6. mieste by odohrali s druţstvami, ktoré sa umiestnili v I. lige na 1. a 2. mieste taktieţ 4
turnaje. Prvé dve druţstvá by postúpili do extraligy. Záverečné turnaje silnej štvorky ba sa
hrali ako v súčasnosti. Druhá štvorka by začala opačne tj. od 5. v extralige po 1. v I. lige.
Tento model zvyšuje počet stretnutí z terajších 22 na 32 ale zníţi počet termínov z 10 na 8.
Stretnutia by sa hrali pia večer, so ráno a večer alebo so ráno večer a ne ráno.
Návrh ATU:
2 turnaje kaţdý s kaţdým - 10 zápasov
doma - vonku dvojičky 10 dní - 10 zápasov
1 štvorka 4 turnaje - 12 zápasov, ktoré by určili poradie po dlhodobej časti
5. a 6. muţstvo medzi sebou doma a vonku 4 dni - 4 zápasy
o majstra by sa rozhodlo v play-off: 1. so 4. a 2. s 3. odohrajú
semifinále na dva víťazné zápasy (2-3 zápasy) a finále by sa hralo na
3 víťazné zápasy (moţnosť aţ 5 zápasov)
Po prednesených návrhoch začala diskusia predstaviteľov klubov. Jednotliví účastníci
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diskusie sa vyjadrovali hlavne k finančnej náročnosti z hľadiska zvýšeného počtu zápasov. Od
p. Karabáša zaznel prísľub garantovať oddielom extraligy minimálne 100.000,- Sk ako
kompenzáciu zvýšených finančných nárokov nového modelu súťaţe na základe uzatvorených
zmlúv o predaji reklamných práv medzi SZVP - marketing. s.r.o., SZVP a oddielmi.
Uznesenie č. 1/06:
Na r. 2008/2009 sa navrhuje štruktúra extraligy mužov systémom: každý s každým
doma a vonku 2 krát + 4 turnaje prvej štvorky, kde budú započítané body z dlhodobej
súťaže.
Pre mužstvá umiestnené na 5. a 6. mieste po dlhodobej časti súťaže VV SZVP určuje
odohrať 4 barážové turnaje s 1. a 2. mužstvom 1. ligy (po prerokovaní so
zainteresovanými klubmi 1. ligy). VV SZVP určuje ako začiatok súťažného ročníka
2008/2009 druhú polovicu októbra 2008 a doporučuje ukončiť extraligovú súťaž v
druhej polovici mája 2009 s prihliadnutím na termíny európskych súťaží.
Za: 6

Zdržal sa : 1

Proti : 0

Uznesenie č. 2/06:
VV SZVP ukladá SZVP - marketingu s.r.o. do 15.8.2008 oboznámiť extraligové kluby
s podmienkami zmluvy o predaji reklamných práv medzi SZVP – marketing. s.r.o., a
klubmi.
VV SZVP ukladá SZVP - marketingu s.r.o. do 30.8.2008 uzatvoriť tieto zmluvy s klubmi
extraligy s prepokladanou výškou plnenia 100.000,- Sk pre každý klub.
Za: 7

Proti : 0

Zdrţal sa : 0

Bod 4. Rôzne
a) Slovenský pohár
Uznesenie č. 3/06:
VV SZVP určuje všetkým klubom v prípade záujmu o Slovenský pohár odoslať
prihlášky do 15.8.2008 a zároveň dáva za úlohu sekretariátu zaslať potrebné informácie
všetkým klubom vodného póla. Zároveň určuje sekretariátu požiadať kluby o
oznámenie záujmu organizovať finále Slovenského pohára do 15.8.2008
T.: 30. 7. 2008
Z.: sekretariát SZVP
Za: 7
Proti : 0
Zdrţal sa : 0
b) Československý pohár
Uznesenie č. 4/06:
VV SZVP určuje víťazovi Slovenského pohára 2008/2009 právo usporiadať finálový
turnaj 2. ročníka ČS. pohára
Za: 7
c) riešenie otázky hráča Ericha Bundschuha

Proti : 0

Zdrţal sa : 0

-
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Uznesenie č. 5/06:
Na základe požiadavky maďarského vodnopólového zväzu VV SZVP podporuje a
súhlasí so zámerom nominovať hráča E. Bundschuha do maďarskej juniorskej
reprezentácie a zároveň oznamuje, že menovaný hráč oficiálne reprezentoval Slovenskú
republiku posledný krát na MS juniorov v Long Beach (USA) v auguste 2007.
Za: 6

Proti : 1

Zdrţal sa : 0

d)prerokovanie vzdania sa účasti p. Borsiga vo VV SZVP, ktoré VV SZVP zobral na vedomie
Uznesenie č.6/06:
VV SZVP zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie klubov na dňa 20.9.2008 o 11: 00 do
Piešťan s 1 bodom programu: voľba nového člena VV a zároveň dáva za úlohu
sekretariátu poslať pozvánky s uvedeným bodom programu všetkým klubom .
T.: 15. 8. 2008
Z.: sekretariát SZVP
Za: 7
Proti : 0
Zdrţal sa : 0
e) zmena konateľa SZVP - marketingu s.r.o.
VV prerokoval návrh prezidenta na zmenu jedného z konateľov SZVP - marketingu s.r.o.
Uznesenie č. 7/06:
VV odvoláva ku dňu 30.7.2008 z funkcie jedného z konateľov Petra Horňáka, nar.24. 5.
1964, bytom Velehradská 33, Bratislava, pričom navrhuje na jeho post Roberta Bohuša,
nar. 6.6.1964, bytom A. Gwerkovej 28, Bratislava a zároveň navrhuje zmeniť doterajší
spôsob podpisovania konateľov – povinnosť vlastnoručných podpisov oboch konateľov
súčasne.
Za: 7

Proti : 0

Zdrţal sa : 0

f) ţenské kategórie
VV prerokoval zloţenie realizačných teamov ţenských reprezentačných vodnopólových
druţstiev + kadetiek a junioriek.
Ţeny:
hl. tréner Jozef Cifra, asistent Marián Ţucha
Kadetky: hl. tréner Igor Vestenický, asistent Marián Ţucha,
Juniorky: hl. tréner Marián Ţucha, asistent Jozef Cifra
Hlavný tréner kaţdej kategórie je v súlade s rozpočtom SZVP odmeňovaný sumou 800 Sk za
kaţdý deň oficiálne schválenej akcie reprezentácie. Asistent trénera je odmeňovaný sumou
400 Sk za kaţdý deň oficiálne schválenej akcie reprezentácie. Náklady na odmenu asistenta
trénera sú účtované v rámci rozpočtovaných prostriedkov príslušnej akcie.
Uznesenie č. 8/06:
VV SZVP schvaľuje nominácie trénerov a asistentov ženského, juniorského
a kadetského družstva ako aj schvaľuje odmenu vo výške 400,- Sk pre asistenta , pričom
táto bude vyplatená s rozpočtovaných prostriedkov na danú akciu.
Za: 7

Proti : 0

Zdrţal sa : 0
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g) materiálne zabezpečenie reprezentačných druţstiev
Uznesenie č. 9/06:
VV SZVP berie na vedomie informácie p. Karabáša o materiálnom zabezpečení
reprezentačných družstiev. VV určuje členom reprezentačných družstiev povinnosť
vrátiť po skončení športovej akcie do skladu na sekretariáte SZVP športovú tašku,
plášť, vodnopólové čiapky a lopty. Za vrátenie materiálu zodpovedajú vedúci
jednotlivých reprezentačných družstiev.
Za: 7

Proti : 0

Zdrţal sa : 0

Ďalej v bode Rôzne VV SZVP okrem iného prerokoval záleţitosti týkajúce sa mzdy gen.
sekretára SZVP, disproporciu medzi výškou hrubej mesačnej mzdy a limitom pridelených
štátnych prostriedkov na túto mzdu. Prezident SZVP po konzultácii s p. Propperom navrhol
skontrolovať zmluvu s účtovníčkou s moţnosťou ukončiť čo najskôr zmluvný vzťah. Ďalej sa
jednalo o príprave zmluvy medzi SZVP - marketingom s.r.o. a budúcim konateľom R.
Bohušom o odmene vo výške 5.000,- Sk mesačne od 1.8.2008.

