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Z á p i s č. 7/2008
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa
konalo dňa 31. augusta 2008 v Novákoch.
Prítomní:

J. Kula, J. Ligocký, M. Kupka, P. Mihalkovič, T. Meszároš,

Hostia:

G. Kertész, R. Bohuš
J. Karabáš,

Neprítomní:

P. Borsig, I. Propper, M. Pinčák

PROGRAM:
1) Úvod,
2) Kontrola uznesení zo zasadnutia VV SZVP zo dňa 28. 6. 2008
3) Prerokovanie modelu súťaží juniorov, kadetov, st. žiakov, ml. žiakov a 11 ročných na
sezónu 2008/2009.
4) Určenie hracích ročníkov všetkých mládežníckych kategórií na sezónu 2008/2009.
5) Informácie o spôsobe čerpania fin. prostriedkov CTM
6) Prehodnotenie zmluvného vzťahu s externou ekonómkou p. Hudecovou
7) Prerokovanie otázky osobného mot. vozidla v majetku SZVP
8) Rokovanie o štarte hráčov zo zahraničia v slovenských materských kluboch a o
hosťovaní hráčov z nižšej do vyššej súťaže a návrh uznesení
9) Prerokovanie mesačnej odmeny pre konateľa SZVP marketing s.r.o. R. Bohuša
10) Prerokovanie dlhu voči p. Bognárovej
11) Príprava mimoriadneho VZ SZVP na 20.9.2008 v Piešťanoch
12) Rôzne

1) Úvod
Prezident SZVP privítal prítomných členov výkonného výboru, hostí a otvoril zasadnutie
riadneho VV SZVP.

2) Kontrola uznesení.
Uznesenie č. 1/06:
- splnené
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.

VV konštatoval, že ku dňu 31.8.2008 má podpísanú zmluvu len ŠKP Košice, NCHZ
Nováky sú dohodnuté ústne. Na základe informácie J. Karabáša došlo k predbežnému
rokovaniu s novým potenciálnym gen. partnerom SZVP, ktorého názov by figuroval
v názve extraligy a uviedol, že v prípade dohody by extraligovým klubom k ponúkaným
prostriedkom vo výške 100.000,- Sk pribudla suma v rovnakej výške. Ďalej J. Karabáš

navrhol založiť Združenie klubov a a perspektívne naň previesť SZVP-marketing s.r.o.
Uznesenie č. 1/07 :
VV poveruje. J. Karabáša rokovaním s budúcim možným gen. partnerom. Zároveň dáva
úlohu sekretariátu vyzvať kluby, aby sa vyjadrili ku zmluve (uznesenie 2/06)
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

Na zasadnutí klubov dňa 30.8.2008 v Novákoch boli dohodnuté podmienky odohratia
Slovenského pohára v dňoch 10.- 12. 10. 2008 v Košiciach
Uznesenie č. 2/07 :
VV schvaľuje klubmi navrhnutý a dohodnutý termín a miesto odohratia turnaja Slovenského
pohára a ukladá predsedovi ŠTK rozlosovať a navrhnúť program zápasov. Súťaž SP
organizuje SZVP, uhradí náklady na rozhodcov. Náklady na bazén zabezpečia po dohode
všetky tri košické kluby.
Uznesenie č. 4/06:
VV SZVP určuje víťazovi Slovenského pohára 2008/2009 právo usporiadať finálový turnaj 2. ročníka
ČSL. Pohára

Na zasadnutí VV odznel návrh J. Karabáša odohrať ČSL. pohár ako 47. ročník
Dunajského pohára.
Uznesenie č. 2/07 :
VV schvaľuje usporiadanie ČSL. Pohára a zároveň 47. ročníka Dunajského pohára za účasti 2
českých a 2 slovenských družstiev, ďalej ukladá sekretariátu dohodnúť vhodný termín a
v spolupráci s víťazom Slovenského pohára spoluorganizovať ČSL. Pohár (Dun. pohár)
Uznesenie č. 5/06:
- splnené
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 .

Úloha trvá.
AKTUALIZÁCIA ZO DŇA 10. 9. 2008:Vzhľadom na dohodu medzi prezidentom SZVP a
členom VV p. Pavlom Borsigom došlo k zmene pôvodného zámeru z uznesenia č. 6/06 a gen.
sekretár z poverenia prezidenta SZVP mailom oznámil všetkým zainteresovaným, že
mimoriadne valné zhromaždenie klubov plánované 20. 9. 2008 v Piešťanoch sa neuskutoční.
Uznesenie č. 7/06:
- splnené

Uznesenie č. 8/06:
- splnené
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.

Úloha trvá.
Uznesenie č. 3/07 :
VV ukladá gen. sekretárovi vyzvať vedúcich jednotlivých reprezentačných družstiev, aby
zabezpečili splnenie uznesenia č. 9/06 a vrátili požadovanú výstroj do skladu SZVP.
V prípade nevrátenia je potrebné uviesť konkrétne mená hráčov, ktorí túto povinnosť
nesplnili.

3) Prerokovanie modelu súťaží juniorov, kadetov, st. žiakov, ml. žiakov a
11 ročných na sezónu 2008/2009.
Na zasadnutí klubov dňa 30.8.2008 v Novákoch bol prijatý model súťaží pre nasledujúci
ročník. Všetky podrobnosti sú uvedené v zápise ŠTK č. 37/08 zo dňa 1.9.2008, ktorý
predseda ŠTK SZVP Ing. V. Illes rozposlal mailom všetkým účastníkom
Uznesenie č. 4/07 :
VV schvaľuje systém súťaží všetkých mládežníckych kategórií prijatý na zasadnutí klubov
30.8.2008 v Novákoch.

4) Určenie hracích ročníkov všetkých mládežníckych kategórií na sezónu
2008/2009.
Na zasadnutí klubov dňa 30.8.2008 v Novákoch boli väčšinou prítomných odsúhlasené
vekové kategórie pre nasledujúci ročník. Všetky podrobnosti sú uvedené v zápise ŠTK č.
37/08 zo dňa 1.9.2008, ktorý predseda ŠTK SZVP Ing. V. Illes rozposlal mailom všetkým
účastníkom
Uznesenie č. 5/07 :
VV schvaľuje odsúhlasené ročníky pre mládežnícke kategórie prijaté na zasadnutí klubov dňa
30. 8. 2008 v Novákoch.

5) Informácie o spôsobe čerpania finančných prostriedkov CTM
VV sa zaoberal materiálom predloženým dr. J. Forišom – rozdelenie bodov podľa
schválených kritérií. Člen výboru J. Ligocký pripomienkoval podľa neho nesprávny
počet pridelených bodov pre TOPVAR Topoľčany. Ostatní členovia VV sa
k predloženému materiálu nevyjadrili.
Uznesenie č. 6/07 :
VV vracia predložený materiál na dopracovanie – opravu bodového hodnotenia a doplnenie
návrhu na rozdelenie fin. prostriedkov (návrh časového harmonogramu čerpania financií
CTM), tak aby prvá časť týchto prostriedkov bola k dispozícii k 30. 9. 2008

6) Prehodnotenie zmluvného vzťahu s externou ekonómkou p. Hudecovou

Uznesenie č. 7/07 :
VV dáva za úlohu GS predložiť na najbližšom zasadaní VV kópiu zmluvy s p. Hudecovou

7) Prerokovanie otázky osobného mot. vozidla v majetku SZVP
VV sa zaoberal návrhom predloženým GS – odpredať nepojazdné mot. vozidlo Škoda
Felícia, r.v. 1998, počet naj. km cca 330000, nakoľko náklady na opravy a
prevádzkovanie za jeden rok presahujú samotnú trhovú hodnotu mot. vozidla.
Uznesenie č. 8/07 :
VV poveruje GS odpredať motorové vozidlo autobazáru.

8) Rokovanie o štarte hráčov zo zahraničia v slovenských materských
kluboch a o hosťovaní hráčov z nižšej do vyššej súťaže a návrh uznesení:
Od súťažného ročníka 2008/2009 VV SZVP schválil :
a) Zákaz štartu hráčov, ktorí odišli do zahraničných súťaži (prestup alebo
hosťovanie), vo všetkých domácich majstrovských súťažiach (celoslovenské, oblastné
ako aj Slovenský pohár) VV SZVP ukladá uviesť túto skutočnosť do rozpisu všetkých
súťaží.
Z: predseda ŠTK ing. V. Illés
b) Možnosť hosťovania hráčov 1. ligy v extralige v počte 3 hráčov podľa súpisky na
hraciu sezónu, pričom hosťujúci hráči musia byť vedení na posledných troch miestach
na súpiske extraligového družstva. Hosťujúci hráč môže odohrať polovicu stretnutí vo
vyššej súťaži.
Uznesenie č. 9/07 :
a) VV konštatuje, že schválením platného Prestupového poriadku SZVP v 21. 9. 2007 zanikol
starý prestupový poriadok zo všetkými skôr prijatými uzneseniami VV SZVP k prestupom
tak, ako je to uvedené v platnom prestupovom poriadku v čl. 25 ( posledná veta)
Za: 3 Proti: 1 Zdržal sa: 1
b) VV súhlasí s návrhom klubov zo zasadnutia klubov z 30. 8. 2008 v znení: Účastníci porady
sa súčasne dohodli, že na súpiske extraligy v „poznámke“ kluby vyznačia troch hráčov, ktorí
môžu nastúpiť aj v I. lige za materský klub /UK,ATU/.

9) Prerokovanie mesačnej odmeny pre konateľa SZVP marketing s.r.o. R.
Bohuša
Uznesenie č. 10/07 :
Odo dňa 1. 8. 2008 VV určuje odmenu pre konateľa Marketing s.r.o. Roberta Bohuša vo
výške 5.000,- Sk so splatnosťou k 15. dňu v mesiaci

10) Prerokovanie dlhu voči p. Bognárovej
VV z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie odkladá vyriešenie tejto záležitosti na
neskorší termín

11) Príprava mimoriadneho VZ SZVP na 20.9.2008 v Piešťanoch
O tomto bode vzhľadom na aktuálnu situáciu vo VV nebolo odsúhlasené žiadne
uznesenie

12) Rôzne
Na zasadnutí VV sa prerokovali dlhy voči firme VICTORY SPORT s.r.o. (Bratislava)
vo výške 446 561 .-Sk, ďalej voči pánovi Istvánovi Feketemu (Komárno) vo 300.000,- Sk
s príslušenstvom a voči pánovi Ladislavovi Královi (Bratislava) vo výške 150.000,- Sk
s príslušenstvom. Vzhľadom na finančnú situáciu VV prijal nasledujúce riešenie:
ponúknuť splácanie dlhu formou splátkového kalendára s minimálnou výškou splátky
10.000,- Sk mesačne pre VICTORY SPORT s.r.o. a pána Istvána Feketeho a sumu
5.000,- mesačne pre pána Ladislava Krála od septembra 2008.
Uznesenie č. 11/07 :
VV poveruje GS, aby formou písomného návrhu na splátkový kalendár ponúkol spomínaným
3 veriteľom riešenie neuhradených záväzkov s minimálnou výškou splátky 10.000,- Sk
mesačne pre VICTORY SPORT s.r.o. a pána Istvána Feketeho a sumu 5.000,- mesačne pre
pána Ladislava Krála od septembra 2008.
VV prerokoval požiadavku predsedu RK SZVP ing. Štefana Bottlika na úpravu
„ošatného“ pre rozhodcov na súťaže riadené SZVP pre rok 2008/2009. Ďalej sa zaoberal
prípadom pozastavenej činnosti rozhodcom a delegátovi po stretnutí Extraligy 3.
nadstavbového turnaja v Novákoch medzi družstvami ŠKP Košice - Topvar Topoľčany.
V rámci diskusie sa prerokoval aj návrh do budúcnosti zrušiť funkciu delegáta. O tomto
bode vo VV nebolo odsúhlasené žiadne uznesenie
Uznesenie č. 12/07 :
VV z dôvodu zlej finančnej situácie zamieta návrh predsedu RK SZVP na úpravu „ošatného“
v budúcej sezóne.
Uznesenie č. 13/07 :
VV berie na vedomie vyjadrenie predsedu RK SZVP ing. Štefana Bottlika k uzn. č.09/05
zo zápisu VV SZVP č.6/2008, považuje ho za dostatočné a dňom 31. 8. 2008 uvoľňuje
pozastavenú činnosť obidvom rozhodcom a delegátovi (p. Kratochvíl, Lipták a K. Schmuck)
c) Ďalej členovia VV diskutovali o končiacej sa sezóne z pohľadu výsledkov jednotlivých
reprezentačných družstiev a bolo prijaté :
Uznesenie č. 14/07 :
VV ukladá GS požiadať trénerov jednotlivých reprezentačných družstiev o predloženie
písomných správ o absolvovaných podujatiach a vyhodnotenia výsledkov svojich družstiev.
Uznesenie č. 15/07 :
VV poveruje účasťou na kalendárnej konferencii LEN v dňoch 26. – 28. 9. 2008 v Zurichu
(Švajčiarsko) prezidenta SZVP JUDr. Juraja Kulu, Ing. Štefana Bottlika a p. Ladislava
Bottlika za podmienok preplatenia 1 letenky (JUDr. J. Kula) a úhrady cestovných
a pobytových nákladov v celkovej výške cca 40.000,- Sk.

