Z á p i s č. 07/2013
z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla,
konaného dňa 25.októbra 2013 v Novákoch.
Prítomní:
Hostia:

J. Kula, J. Karabáš, P. Mihalkovič, Š. Šmihula, J. Baranovič, M. Kupka, S.
Vaňo
Š.Dabrovský, P. Sirotný, O. Gajdáč, Cinzia N. Ragusa, R. Kaid, P. Nižný, R.
Jenčuš, M.Beniková

PROGRAM:
1/
Úvod
2/
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3/
Návrh rozpočtu SZVP na rok 2014
4/
Príprava reprezentačného družstva SR „ A“ muži na kvalifikačný turnaj (Porto)
a zápasy Svetovej ligy
5/
Ekonomické výsledky SZVP za rok 2013
6/
Rôzne
1) Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP.
2) Kontrola uznesení
Uzn. č. 1/06/2013 –vyhlásenie výberového konania na trénerov vo všetkých kategóriách, priebežne
splnené, úloha trvá
Uzn. č. 3/06/2013 – oslovenie národné vodnopólové federácie s ponukou na účasť ich družstiev na
turnajoch v mužských kategóriách, splnené
Uzn. č. 4/06/2013 – oslovenie národné vodnopólové federácie s ponukou na účasť ich družstiev na
turnajoch v mužských kategóriách, splnené
Uzn. č. 6/06/2013 – pripraviť pozvánku na VZ SZVP, splnené – prerokovanie na dnešnom zasadaní
v bode Rôzne/
Uzn. č. 7/06/2013 – kvalifikácia ME 2014, nominácia hráčov – splnené., letenky – splnené
Uzn. č. 8/06/2013 – vypracovať návrh zmluvy pre organizovanie športových podnikov s účasťou
reprezentačných družstiev SR na Slovensku, úloha trvá
Uzn. č. 9/06/2013 – oslovenie vodnopólové kluby na Slovensku, ktoré majú podmienky a záujem
o organizáciu zápasov Svetovej ligy, splnené
Uzn. č. 10/06/2013 – vytvorenie oficiálnej súťaže veteránov, úloha bude prerokovaná na dnešnom
zasadnutí v bode Rôzne/
Uzn. č. 11/06/2013 – vycestovanie na zápas maďarskej ligy, úloha trvá
Uzn. č. 12/06/2013 – doplatenie finančného rozdielu na mesačnej mzde za mesiace január - jún 2013
asistentke SZVP, splnené
3) Návrh rozpočtu SZVP na rok 2014
Na zasadnutí generálny manažér v spolupráci s členom VV SZVP zodpovedným za ekonomiku
predniesli východiská rozpočtu na rok 2014. Ukazuje sa, že v roku 2014 bude situácia v rozpočte
veľmi napätá a preto je nutné počítať s niektorými opatreniami.
UZNESENIE č. 1/07/2013
VV SZVP berie na vedomie východiská rozpočtu SZVP na rok 2014 a deklaruje zamýšľané
opatrenia, ktoré v prípade potreby bude nutné zrealizovať na zníženie deficitu rozpočtu:
a) navrhuje organizovať turnaje Slovakia Cup a Danube Cup mimo kalendára LEN,
b) zrušiť odmenu trénerom CTM a preplácať len cestovné výdaje súvisiace s pozorovaním
zverencov v jednotlivých kluboch,
c) preniesť odmeny rozhodcov v plnej výške na kluby,
d) úspora za výstroj,
e) zvýšiť aktivitu marketingu,
f) zaviesť spoluúčasť rodičov na mládežníckych reprezentačných akciách,

1

g) znížiť výdavky na komisie,
h) neprihlásiť na ME juniorov a juniorky (alebo štartovať zväčša na náklady rodičov),
VV SZVP ukladá predložiť návrh rozpočtu na prerokovanie na Valné zhromaždenie SZVP
v decembri 2013.
Z: generálny manažér, Mihalkovič a generálny sekretár SZVP
Za : 5
Zdržal sa : 0 Proti : 0
Príprava reprezentačného družstva SR „A“ muži na kvalifikačný turnaj /Porto/
a zápasy Svetovej ligy
Správu o príprave reprezentačného družstva SR „ A“ muži na kvalifikačný turnaj (Porto, 6.10.11.2013) predniesol reprezentačný tréner SR p. Sirotný.
4)

Program :
VT v Bratislave : 3. - 6.11.2013
QT ECH 2014 v Porto : 6. - 10.11.2013
Svetová liga v Budve : 11. - 13.11.2013
Nominácia hráčov :
1) Kozmer Lukáš
2) Hoferica Tomáš
3) Zaťovič Juraj
4) Mravík Martin
5) Kratochvíl Michal
6) Fáměra Martin
7) Molnár Marek
8) Ďurík Lukáš
9) Tkáč Marek
10) Seman Lukáš
11) Brúder Tomáš
12) Bielik Tomáš
13) Nagy Sebastián
14) Hrošík Jozef
15) Janíček Andrej
16) Gyurcsi Gejza
17) Nedbal Peter
UZNESENIE č. 2/07/2013
VV SZVP schvaľuje nomináciu na kvalifikačný turnaj v Porte.
Za : 5
Zdržal sa : 0 Proti : 0
UZNESENIE č. 3/07/2013
VV SZVP schvaľuje organizáciu zápasov Svetovej ligy v týchto mestách :
11.2.2014
SVK – MNE (Čierna Hora)
Nováky
11.3.2014
SVK – GER (Nemecko)
Košice
15.4.2014
SVK – ITA (Taliansko)
Bratislava
Za : 5
Zdržal sa : 0 Proti : 0
5) Ekonomické výsledky SZVP za rok 2013
Ústnu informáciu podal p. Mihalkovič a dokladoval aj písomnou formou - tabuľky
Reál za rok 2013
Príjmy :
384 215 €
Výdavky:
336 949€
UZNESENIE č. 4/07/2013
VV SZVP berie na vedomie „ Ekonomické výsledky SZVP za rok 2013“ a ukladá predložiť plnenie na
Valnom zhromaždení SZVP v decembri 2013.
Z: Mihalkovič P.
Za : 5
Zdržal sa : 0 Proti : 0
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6) Rôzne
6/1
Pozvánka na Valné zhromaždenie SZVP
UZNESENIE č. 5/07/2013
VV SZVP schvaľuje pozvánku na Valné zhromaždenie SZVP v Žiline dňa 14.12.2013 s doplnením
programu v bode 14/ Správy reprezentačných trénerov SR mužov a žien – vyhodnotenie roku 2013
a vízia na rok 2014 aj s uvedením kategórie a menom trénera. Pozvánku zaslať v určenej lehote.
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
UZNESNIE č. 6/07/2013
VV SZVP ukladá zaslať klubom vodného póla počty delegátov pozvaných na Valné zhromaždenie
SZVP – formou tabuľky. Počty delegátov boli konzultované a odsúhlasené predsedom ŠTK .
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 5 Zdržal sa : 0 Proti : 0
6/2
Výmena časomiery v NCVP Nováky
Člen VV SZVP p. Kupka informoval VV SZVP o výmene časomiery na bazéne NCVP v najbližšej
dobe.
UZNESNIE č. 7/07/2013
VV SZVP berie informáciu na vedomie.
Za : 5 Zdržal sa : 0 Proti : 0
6/3
FINA Water Polo Referees School 2013 – žiadosť o príspevok
Prezident SZVP podal návrh na zaplatenie príspevku vo výške 500€ pre sl. Martinu Kunikovú, ktorá
bola nominovaná na FINA WP Referees School v termíne od 15.-17.11.2013 do St. Petersburgu
(Rusko).
UZNESENIE č. 8/07/2013
VV SZVP schvaľuje príspevok vo výške 500€ na FINA WP School pre Martinu Kunikovú.
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
6/4
Veteránska liga
Generálny sekretár SZVP informoval o stretnutí so zástupcami (navrhovateľmi) podujatia „Veteránska
liga“ Jurajom Tatarom a Ante Petričevičom.
Zástupcovia navrhujú vznik podujatia „Veteránska liga“ pre kategóriu „35+“ odohratú v lete 2014
systémom 1 oficiálneho turnaja so zaregistrovanými účastníkmi pred MS Masters 2014.
Ligu by malo organizovať SZVP v spolupráci s organizátorom – klubom, pričom budú platiť obdobné
podmienky ako v iných súťažiach (Súpiska, Registračný poplatok, Náklady s organizáciou podujatia,
Rozhodcovia).
UZNESENIE č. 9/07/2013
VV SZVP berie informáciu na vedomie.
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
6/5
Peter Nižný informoval VV SZVP o pripravovanom Valnom zhromaždení TJ NCHZ Nováky
dňa 4.11.2013.
UZNESENIE č. 10/07/2013
VV SZVP berie informáciu na vedomie.
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
6/6
Na základe podnetov z klubov predniesol člen VV SZVP p.Mihalkovič informáciu o reakcii
trénerov a funkcionárov na niektoré ustanovenia nových pravidiel VP. Navrhol, aby sa niektorými
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navrhnutými odlišnosťami pre mládežnícke súťaže zaoberalo VPK SR a zrealizovalo e-mailové
hlasovanie klubov o týchto návrhoch.
UZNESENIE č. 11/07/2013
VV SZVP žiada VPK SR bezodkladne zorganizovať hlasovanie klubov e-mailom o návrhoch úprav
súťažných podmienok pre mládežnícke súťaže nasledovne:

1. V súťažiach U11, mladší žiaci, starší žiaci, žiačky, kadetky umožniť nastúpiť na zápas
hráčom (hráčkam) v počte 15.
2. V uvedených súťažiach umožniť striedať hráča za brankára bez obmedzenia (výmena
čiapky, tak ako tomu bolo v minulom ročníku).
3. V uvedených súťažiach umožniť hráčom(hráčkam) v poli hrať aj s číslom 13 (môže
byť aj brankár, alebo hráč podľa farby čiapky),
jedine číslo vyhradené výlučne pre brankára bude číslo 1.
4. V zápasoch, kde je dané rozpisom súťaže, že je nutné konečné rozhodnutie (hádžu sa
pokutové hody), ak je takýto zápas započítavaný do tabuľky turnaja (súťaže) sa
udeľujú body nasledovne:
- Prehra v riadnom čase
0 bodov
- Prehra po pokutových hodoch
1 bod
- Výhra po pokutových hodoch
2 body
- Výhra v riadnom čase
3 body
VV SZVP odporúča klubom uvedený návrh schváliť.
Z: konateľ VPK SR, generálny sekretár SZVP
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Najbližší termín zasadania VV SZVP bude v druhej polovici novembra 2013, presný termín určí VV
SZVP dodatočne.
Zapísal : S.Vaňo

Overil : J. Kula
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