Z á p i s č. 08/2012
z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, konaného
dňa 3.11.2012 v Bratislave.
Prítomní:
Ospravedlnený:
Hostia:

J. Kula, J. Baranovič, P. Mihalkovič, Š. Šmihula, S. Vaňo, M.Beniková
M.Kupka
O. Gajdáč, J.Bohát, E. Prelovský, J.Hrnčiar

PROGRAM:
1. Úvod
2. Prihláška na kvalifikáciu mužov a žien na ME 2014
3. Nominácia člena VV SZVP na rokovanie VZ Slovenského olympijského výboru
s návrhom na kandidatúru na prezidenta SOV a člena do VV SOV
4. Informácia o svetovej lige 2012/2013
5. Stav príprav na Československý pohár mužov 2012 (Košice , 10.-11.11.2012)
6. Stav príprav na Dunajský pohár 2012 (Bratislava, 7.-9.12.2012)
7. Príprava finančného rozpočtu SZVP na rok 2013
8. Rôzne
1)

Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP.

2)

Prihláška na kvalifikáciu mužov a žien na ME 2014

Prezident SZVP navrhol VV SZVP schváliť účasť seniorského reprezentačného družstva mužov SR
na kvalifikáciu na ME 2014 a tiež aj organizáciu kvalifikačného turnaja ME v SR. Člen VV SZVP
Baranovič a Mihalkovič navrhli VV SZVP reprezentačné družstvo žien SR do kvalifikácie neprihlásiť
z dôvodu, že je zatiaľ len v štádiu budovania družstva pre nasledujúce obdobie.
UZNESENIE 1/08
VV SZVP schvaľuje prihlásenie družstva mužov SR do kvalifikácie ME 2014 a schaľuje záujem o
usporiadanie kvalifikačného turnaja ME v SR. VV SZVP ukladá generálnemu sekretárovi SZVP
zaslať na LEN v termíne do 15.11.2012 prihlášku na kvalifikáciu ME 2014.
T: 15.11.2012
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Predseda TMK p. Gajdáč navrhol pre rok 2013 účasť na nasledovných mládežníckych vrcholných
podujatiach :
U20 muži - účasť na MS (účasť vybojovaná umiestnením na ME U19 v roku 2012)
U17 muži - účasť na kvalifikácii na ME U17 s cieľom postupu na ME U17 v roku 2013 na Malte
a uchádzať sa o usporiadanie kvalifikačného turnaja na Slovensku
U17 ženy - kvalifikácia, príp. účasť na ME U17 v roku 2013 v Turecku
UZNESENIE 2/08
VV SZVP schvaľuje účasť reprezentačných družstiev na vrcholných podujatiach pre rok 2013
nasledovne :
Muži
- účasť na kvalifikácii na ME 2014
U20 muži - účasť na MS (účasť vybojovaná umiestnením na ME U19 v roku 2012)
U17 muži - účasť na kvalifikácii na ME U17 s cieľom postupu na ME U17 v roku 2013 na Malte
a uchádzať sa o usporiadanie kvalifikačného turnaja na Slovensku
U17 ženy - kvalifikácia, príp. účasť na ME U17 v roku 2013 v Turecku
T: ihneď
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
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3)

Nominácia člena VV SZVP na rokovanie 44. Valného zhromaždenia Slovenského
olympijského výboru

Prezident SZVP informoval členov VV SZVP o svojej neúčasti na 44. VZ SOV. V tejto súvislosti
navrhol delegovať na VZ SOV ako zástupcu SZVP p. Mihalkoviča.
VV SZVP navrhol, aby p.Juraj Kula kandidoval na člena VV SOV a p. Mihalkovič na člena dozornej
rady SOV. Obaja kandidáti s kandidatúrou súhlasili.
UZNESENIE 3/08
VV SZVP poveruje p.Mihalkoviča zastupovať SZVP ako delegát na 44. Valnom zhromaždení
Slovenského olympijského výboru.
VV SZVP schvaľuje nominácie p. J.Kulu za člena Výkonného výboru SOV a p. P.Mihalkoviča za
člena Dozornej rady SOV.
T: 9.11.2012
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
4)

Informácia o Svetovej vodnopólovej lige

Generálny sekretár p. Vaňo predložil písomnú informáciu o organizácii, programe, podmienkach
účasti a finančných podmienkach svetovej vodnopólovej ligy /FINA.
UZNESENIE 4/08
VV SZVP berie na vedomie písomnú informáciu p. Vaňa. VV SZVP schvaľuje predbežný záujem o
účasť seniorského družstva mužov SR v súťaži „Svetová liga“ v sezóne 2013/2014 a ukladá pripraviť
rámcový rozpočet na účasť a zahrnúť ho do finančného plánu SZVP na kalendárny rok 2013. Účasť
v Svetovej lige 2013/2014 zapracovať do žiadosti o poskytnutie dotácie z MŠ SR na rok 2013.
T: 15.12:2012
Z: P.Mihalkovič, a generálny sekretár SZVP
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
5)

Stav príprav na Československý pohár mužov 2012

Člen VV SZVP zodpovedný za mužské reprezentačné výbery p. Šmihuľa ústne informoval členov VV
SZVP o stave príprav na Československý pohár mužov 2012 (Košice, 10.-11.11.2012) a o neúčasti
družstiev s ČR na tomto podujatí.

UZNESENIE 5/08
VV SZVP berie na vedomie informáciu o neúčasti klubových družstiev mužov z ČR na
Československom pohári mužov v termíne 10.11.-11.11.2012, a z uvedeného dôvodu VV
SZVP toto podujatie ruší.
Za : 4

Zdržal sa : 0

Proti : 0

Člen VV SZVP zodpovedný za ženské reprezentačné výbery p. Baranovič ústne informoval
členov VV SZVP o stave príprav na Československý pohár žien 2012 ( Topoľčany, 10.11.11.2012) a o neúčasti družstiev z ČR na tomto podujatí.
UZNESENIE 6/08
VV SZVP berie na vedomie informáciu o neúčasti klubových družstiev žien na Československom
pohári žien v termíne 10.11.-11.11.2012 a z uvedeného dôvodu VV SZVP toto podujatie ruší.
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
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6)

Stav príprav na Dunajský pohár 2012, Bratislava 7.-9.12.2012

Ústnu informáciu o stave príprav na Dunajský pohár 2012 podal generálny sekretár p. Vaňo. Ku
dnešnému dňu potvrdilo účasť na DP 2012 iba reprezentačné družstvo Francúzska. VV SZVP počká
na definitívne vyjadrenie družstva Rumunska a v prípade, že jeho stanovisko bude negatívne, DP 2012
sa neuskutoční.
UZNESENIE 7/08
VV SZVP berie na vedomie informáciu p. Vaňa o stave príprav na Dunajský pohár 2012. VV SZVP
ukladá urgovať definitívne stanovisko o účasti od pozvaných družstiev a poveruje generálneho
sekretára postupovať ďalej v zmysle dohody VV SZVP.
T: ihneď
Z: generálny sekretár SZVP
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
7)

Príprava finančného rozpočtu SZVP na rok 2013

Ústnu informáciu o plánovanom rozpočte SZVP na rok 2013 predniesol p. Mihalkovič.
UZNESENIE 8/08
VV SZVP berie na vedomie úvodnú informáciu p. Mihalkoviča o východiskách k tvorbe rozpočtu
SZVP na rok 2013 a ukladá spracovať rozpočet na rok 2013 a predložiť ho na nasledujúce rokovanie
VV SZVP.
Z: P.Mihalkovič
T: 10.12.2012
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
UZNESENIE 9/08
VV SZVP ukladá predsedovi TMK p. Gajdáčovi predložiť písomne na sekretariát SZVP predbežné
plány akcií jednotlivých reprezentačných družstiev na rok 2013
T: do 9.11.2012
Z: O. Gajdáč, a generálny sekretár SZVP
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
8)

Rôzne

8/1

Rozhodcovská komisia

VV SZVP prerokoval situáciu, keď Rozhodcovská komisia opakovane neplnila uznesenie VV SZVP
a následne nekonalo ani VPK SR. VV SZVP tlmočil zástucom RK a DK osobne prítomným na
rokovaní (Bohát, Hrnčiar, Prelovský) očakávania VV SZVP vo vzťahu k činnosti RK.
UZNESENIE 8/08
VV SZVP ukladá RK spracovať smernicu o hodnotení, kategorizácii a spôsobe nasadzovania
rozhodcov a predložiť ju na rokovanie VPK SR a VV SZVP..
T: do 30.11.2012
Z: RK
8/2

Informácie TMK, p. Gajdáč

p. Gajdáč informoval VV SZVP o stave organízácie akcií jednotlivými trénermi Z CTM. Konštatoval,
že niektorím trénerom sa nepodaril zorganizovať minimálne tri akcie príslušného družstva a z tohto
dôvodu v zmysle záverov z rokovanie TMK z marca 2012 dal pozastaviť vyplácanie odmien trénerom,
ktorým sa plánovanú činnosť nepodarilo splniť.
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p. Gajdáč informoval VV SZVP, že na školenie trénerov plánované na jeseň 2012 sa nikto neprihlásil.
VV SZVP navrhol TMK znovu sa zaoberat školeniami trénerov.
Predbežný termín najbližšieho zasadnutia VV SZVP : 14.december 2012 (piatok) o 12 hod. v
Novákoch
Zapísal : S.Vaňo

Overil : J. Kula
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