Z á p i s č. 7/2009
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa
konalo dňa 28. 11. 2009 v Bojniciach.

Prítomní:

J. Kula, J. Karabáš, G. Kertész, J. Ligocký M. Pinčák,
T. Mészaros, R. Bohuš
ospravedlnení:, M. Kupka, I. Propper

Hostia:

L. Bottlik, J. Bazálik, R. Poláčik, J. Čulák, R. Turčan

PROGRAM:

1) Úvod
2) Nový systém CTM pre r. 2010 a budúce roky
3) Reprezentační tréneri pre r. 2010
4) Medzinárodný reprezentačný kalendár pre rok 2010
5) Rôzne
1). Úvod
Záverečné zasadanie VV SZVP v roku 2009 otvoril a prítomných hostí privítal prezident
SZVP JUDr. Juraj Kula. Oproti pôvodne plánovanému programu úvodná časť bola venovaná
problematike rozhodnutia disciplinárnej komisie LEN za neoprávnený štart cudzích hráčok za
klub PVK Vrútky v európskej klubovej súťaţi v roku 2008. Pozvanie na rokovanie klubu prijal
predseda klubu PVK Vrútky ing. Juraj Čulák. Prezident SZVP oboznámil J. Čuláka
s okolnostmi, ktoré viedli k udeleniu pokuty pre SZVP ako aj pre PVK Vrútky za neoprávnený
štart cudzích hráčiek za klub PVK Vrútky v európskej klubovej súťaţi. Ďalej ho informoval o
okolnostiach, ktoré viedli VV SZVP k rozhodnutiu o zastavení činnosti pre trénera klubu PVK
Vrútky M. Ţuchu. Uvedené v Uznesení č. 7/05 zápise zo zasadania VV zo dňa 11. 9. 2009. Po
vypočutí týchto informácií J. Čulák poţiadal poţiadal prítomných členov VV SZVP, aby zváţili
moţnosť zmeniť nepodmienečný trest pre M. Ţuchu na podmienečný. V následnej diskusii sa
vyjadrili k jeho návrhu všetci prítomní členovia VV zamietavo. Prezident SZVP ďalej oznámil,
ţe LEN vymáha pokuty udelené pre PVK Vrútky, ktoré tento klub neuhradil, od Slovenského
zväzu vodného póla. Predseda PVK Vrútky ako riešenie navrhol, ţe by pokuta vo výške 3.700,€, ktorú LEN udelil klubu za neoprávnený štart neregistrovaných cudzích hráčiek, mohla byť
uhradená refakturovaním na účet SZVP do konca roka 2009 po započítaní nedoplatkov SZVP
voči PVK Vrútky. Člen VV J. Karabáš mu navrhol, aby sporné pohľadávky vyriešili spolu
s ďalším členom VV SZVP zodpovedným za ekonomiku I Propperom. Ďalšia pokuta vo výške
5.000,- € bude predmetom ďalšieho rokovania medzi LEN a klubom.

2). CTM

V tejto časti zasadania vystúpil zväzový kapitán L. Bottlik. Na úvod informoval
prítomných, ţe po prerokovaní sa odborné kruhy SZVP zhodli na tom, ţe doterajší systém CTM
nevyhovuje a z hľadiska zvyšovania kvality je potrebná zmena. Informoval, ţe v roku 2009 bolo
zaradených v systéme 111 športovcov a skonštatoval vzhľadom na ich vysoký počet nízku
efektivitu vyuţitia fin. prostriedkov. Potom oboznámil prítomných so svojim návrhom nového
systému. Jeho nosnou myšlienkou je prenesenie hlavnej časti prípravy talentovanej mládeţe
z klubov na zväzové CTM a z toho vyplývajúce lepšie vyuţitie pridelených peňazí na kvalitnú
prípravu mládeţníckych reprezentačných druţstiev.
Následne predstavil nový model delenia finančných prostriedkov.

1. skupina – 1/3 dotácie pre mládeţnícke reprezentačné druţstvá (kvalifikácie a účasť
na majstrovstvách Európy, účasť na MT doma a v zahraničí)
2. skupina – 1/3 dotácie pre ZCTM (výcvikové tábory pre mládeţnícke reprezentácie
doma a odmeny trénerom)
3. skupina - 1/6 dotácie rozdelená klubom na základe výsledkov dosiahnutých na MSR,
vypísaných SZVP pre kategórie st. ţiakov a kadetov. Druhá časť - 1/6 dotácie by
mala byť určená ako mimoriadna rezerva pre ďalšie prerozdelenie klubom.
L. Bottlik poukázal na potrebný stupeň kvalifikácie pre vedúci trénerský post v plánovanom
ZCTM v zmysle usmernenia MŠ SR.
Po tejto časti vystúpenia zväzového kapitána si zobral slovo prezident zväzu Juraj Kula,
podporil v mene viacerých členov Výkonného výboru myšlienku novej koncepcie starostlivosti
o mládeţ. Vzhľadom na to, ţe plánovaný model predstavuje zníţenie priamych dotácií pre
kluby, ubezpečil zástupcov klubov, ţe tento výpadok bude kompenzovaný zvýšenými dotáciami
od generálneho sponzora, resp. marketingovej spoločnosti zväzu.
Nasledovne si vzal slovo člen VV Gabriel Kertész. Vyslovil názor, ţe predloţený návrh L.
Bottlika povaţuje za ţivotaschopný, ale zároveň vyslovil aj poţiadavku na rozsiahlejšie
rozpracovanie predloţenej koncepcie. K jeho poţiadavke na rozpracovanie sa pripojil aj ďalší
člen VV J. Karabáš.
Ďalší člen VV Tibor Mészáros vo svojom vystúpení poţiadal o podrobnejšie vysvetlenie, nakoľko
sa nazdáva, ţe navýšenie prostriedkov pre ZCTM poškodí kluby, ktoré nemajú dostatočný počet
hráčov v mládeţníckych reprezentáciách. Zväzový kapitán spolu s J. Karabášom v odpovedi
uviedli, ţe nový navrhovaný systém má zamedziť neadresnému dotovaniu klubov z peňazí
určených výhradne pre úzku skupinu najtalentovanejšej mládeţe a výpadok bude
kompenzovaných z prostriedkov mimo tejto kapitoly, samozrejme na základe dosiahnutých
výsledkov.

UZNESENIE 1/07
VV SZVP schválil koncepciu rozvoja mládeţníckeho vodného póla pre rok 2010
predloţenú zväzovým kapitánom Ladislavom Bottlikom.
za : 6

proti: 0

zdrţal sa : 0

V ďalšej časti rokovania sa výkonný výbor zaoberal definitívnym prerozdelením finančných
prostriedkov pridelených pre CTM. VV SZVP poveril vypracovaním návrhu člena VV G.
Kertésza.

UZNESENIE 2/07
VV SZVP rozhodol o rozdelení prostriedkov CTM podľa návrhu, který vypracuje člen
VV SZVP Gabriel Kertész.
za : 6

proti: 0

zdrţal sa : 0

3). Reprezentační tréneri pre r. 2010
V nasledujúcej časti L. Bottlik predloţil výkonnému výboru návrh na personálne obsadenie
postov hlavných trénerov pre reprezentačné druţstvá na rok 2010. Reprezentační tréneri pre
kategóriu muţov a juniorov U 17 boli schválení uţ na skorších zasadaniach VV.
Pre kategóriu ţiakov - U 15 bol navrhnutý Robert Radič (T 3)
Pre kategóriu juniorov – U 20 bol navrhnutý Ladislav Bottlik (DT)
Pre kategóriu ţiačiek - U 15 bol navrhnutý Jozef Hrošík (T 3)
Pre kategóriu junioriek - U 17 bol navrhnutý Igor Vestenický (DT)
Nakoľko v budúcej sezóne kategória ţien nebude mať ţiadne významné medzinárodné
podujatie, VV SZVP sa rozhodol nenominovať na tento post ţiadneho trénera. VV SZVP sa
ďalej zaoberal kompetenciami zväzového kapitána pre všetky mládeţnícke reprezentácie. VV
SZVP poveril zväzového kapitána, aby bol hlavným koordinátorom plánov prípravy pre všetky
mládeţnícke reprezentácie.

UZNESENIE 3/07
VV SZVP schválil pre rok 2010 do funkcie reprezentačných trénerov:
- pre kategóriu ţiakov - U 15 Roberta Radiča,
- pre kategóriu juniorov - U 20 Ladislava Bottlika
- pre kategóriu ţiačiek - U 15 Jozefa Hrošíka
- pre kategóriu junioriek - U 17 Igora Vestenického
za : 6

proti: 0

zdrţal sa : 0

4). Medzinárodný kalendár na rok 2010
Zväzový kapitán oboznámil prítomných s programom jednotlivých reprezentačných druţstiev:
Pre kategóriu U 15
MT Bukurest (ROM) v termíne ... 1.- 4. 7. 2010
MT Obrenovac (SRB) ... 18.- 22. 8. 2010
V oboch prípadoch je naša účasť písomne potvrdená.
U 17
Kvalifikačný turnaj na ME U 17 v termíne ... 9. – 11. 4. 2010
MT “ Six nations Cup“ pravdepodobne v Novákoch ... 9.- 11. 7. 2010
MT (FRA) ... 30. 7. – 1. 8. 2010
ME U 17 Stuttgart (GER) ... 7.- 15. 8. 2010

Muţi
MT Atény (GRE) ... 16.- 18. 4. 2010 - naša účasť písomne potvrdená.
Kvalifikačný turnaj na ME . .. 30. 4. – 1. 5. 2010
MT Dunajský pohár ... 20.-22. 8. 2010
ME Zagreb (CRO) termín ... 29. 8. – 11. 9. 2010
Pre obidva kvalikačné turnaje na ME ( U 17 a muţi) Slovenský zväz vodného póla poţiadal LEN
o pridelenie usporiadania.
U 17 ţeny
ME U 17 Dneproderţinsk (UKR) ... 25.7.-1.8.2010
V prípade nutnosti absolvovania aj prihlásenie do kvalifikačného turnaja.
Ďalší program pre reprezentácie – sústredenia a výcvikové tábory budú upresnené po
konzultáciách jednotlivých trénerov so zväzovým kapitánom.
5). Rôzne
Ako hosť zasadania vystúpil predseda Slovenskej plaveckej federácie Mgr. Jozef Bazálik. Ako
hlavný cieľ svojho vystúpenia uviedol snahu nájsť podporu pre svoj zámer spojiť dve federácie
do väčšieho celku pod spoločnou platformou plaveckých športov. Argumentoval výhodami
budúceho moţného spojenia, ako aj povinnosťou zlúčiť zväzy v zmysle zákona č. 300/2008. Z.z.
Prezident SZVP Juraj Kula a ostatní členovia VV SZVP uvedené zobrali na vedomie aj
vzhľadom na tú skutočnosť, ţe medzinárodná federácia svetová a európska majú v „názve“
plavecká. Uviedol, ţe rozhodujúci súhlas k tomuto kroku môţe dať len Valné zhromaţdenie
SZVP. Výkonný výbor nasledovne prijal rozhodnutie o vytvorení spoločnej pracovnej skupiny,
ktorá pripraví podklady pre moţné budúce spojenie s SPF v súčinnosti s SPF. v lehote do 30. 1.
2010.

UZNESENIE 4/07
VV SZVP schválil vytvorenie pracovnej skupiny v zloţení JUDr. Kula, Jozef Karabáš a JUDr.
Miloslav Pinčák, ktorá sa bude zaoberať vypracovaním návrhu organizačnej štruktúry
budúceho moţného spoločného zväzu so SPF v zmysle zákona č. 300/2008 z 2. 7. 2008 o
organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VV SZVP berie na vedomie povinnosť zlúčiť sa s SPF v zmysle vyššie citovaného zákona.
Termín:
do 30. 1. 2010
za : 6
proti: 0zdrţal sa : 0

Zapísal:

Mgr. Robert Bohuš
Generálny sekretár SZVP

Schválil:

JUDr. Juraj Kula.
Prezident SZVP

