Z á p i s č. 08/2014
z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla,
konaného dňa 9.decembra 2014 v Novákoch
Prítomní:
Hostia:

J. Kula, Š.Šmihula, J. Baranovič, P.Mihalkovič, Š. Studený, S.Vaňo,
J. Karabáš, R. Kaid, Š.Dabrovský, J.Bohát, , D. Dudáš, M.Beniková

Program:
Program:
1/
Úvod
2/
Aktuálna finančná situácia a rozpočet na rok 2015
3/
Svetová liga mužov 2015
4/
Rôzne
1) Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP. Zvlášť privítal nového člena
VV SZVP p. Studeného.
2) Aktuálna finančná situácia a rozpočet na rok 2015
Informáciu o aktuálnej ekonomickej situácii predniesol člen VV SZVP Pavol Mihalkovič. Informoval,
že čerpanie výdavkov v roku 2014 sa vyvíja podľa plánu v zmysle očakávanej skutočnosti prednesenej na
VZ 30.11.2014. Vzhľadom k tomu, že SOV neschválil poskytnutie dotácie 20 tis. Euro na prípravu na
kvalifikáciu na EG 2015 Baku už v tomto čase je pravdepodobné, že sa nepodarí uskutočniť transfer
posledných 10 tis. Euro pre NCVP.
Pavol Mihalkovič predložil plán na rok 2015. Plán bol spracovaný ako minimalistická verzia pri
zachovaní všetkých plánovaných akcií. Úvodná verzia tohto plánu počíta s dotáciou z MŠ SR na úrovni roku
2014 (bez dotácie na NCVP). Takto spracovaná verzia rozpočtu počíta s príjmami 356 tis. Euro a Výdajmi
383 tis. Euro.
Na základe poznania výšky poskytnutej dotácie bude plán aktualizovaný ku koncu januára 2015.
Potom bude jasné, či bude treba niektoré akcie škrtať s cieľom dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu.
Pavol Mihalkovič upozornil na očakávané problémy so splatnosťou pohľadávok v mesiaci január 2015
vzhľadom k tomu, že prostriedky na rok 2015 od MŠ SR sa očakávajú najskôr v priebehu februára 2015.
Pavol Mihalkovič informoval, že SZVP podá k 15.12.2014 žiadosti o dotácie na rok 2015.
UZNESENIE č. 01/08/2014
VV SZVP berie predloženú informáciu a predložený návrh rozpočtu na vedomie a ukladá aktualizovať návrh
rozpočtu na rok 2015 po spoznaní výšky dotácie a takúto novú verziu predložiť na najbližšom zasadaní VV
SZVP.
T: 24.01.2015
Z: Mihalkovič
Za: 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
3) Svetová liga mužov 2014/2015
Informácie k bodu predniesol p. Kaid. Informoval prítomných o prípravách našich hráčov na dnešný
zápas Svetovej ligy proti družstvu Grécka. Ďalej predniesol predbežný návrh plánu prípravy mužskej
reprezentácie SR na obdobie december 2014 až júl 2015, nasledovne :
27.-30.12.2014
5.-9.01.2015

výcvikový tábor, Nováky
herné sústredenie, Nováky

počet hráčov 15-16 osôb, 3 osoby RT
počet hráčov 15 + 3 RT
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18.-21.01.2015
1.-8.02.2015
12-17.02.2015
15.-17.03.2015
2.-6.04.2014
12.-14.04.2014
15.-30.06.2015
1.-19.07.2015

zápas svetovej ligy, výjazd Rumunsko, zraz priamo v Rumunsku
výcvikový tábor v Holandsku a následne účasť na kvalifikácii na ME v Gruzínsku
výcvikový tábor v Novákoch a následne zápas svetovej ligy SVK-HUN v Košiciach
zápas svetovej ligy, výjazd Grécko, zraz priamo v Grécku
výcvikový tábor na Slovensku, miesto sa určí dodatočne
zápas svetovej ligy SVK-ROM v Bratislave
výcvikový tábor, v rámci neho účasť na Dunajskom pohári
výcvikový tábor, v rámci neho účasť na turnaji v Holandsku 2.-5.07.2015

UZNESENIE č. 02/08/2014
VV SZVP na základe predloženia návrhu schvaľuje predložený návrh plánu prípravy mužskej reprezentácie
SR
Za: 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
4) Rôzne
4/1
p. Dabrovský predniesol požiadavku na skvalitnenie komunikácie medzi SZVP a Maďarskou
vodnopólovou federáciou. Prezident p. Kula sa telefonicky skontaktuje s prezidentom p. Kemény a pozve ho
na zápas Svetovej ligy SVK-HUN do Košíc, kde bude priestor na vzájomné rozhovory.
UZNESENIE č. 03/08/2014
VV SZVP berie informáciu na vedomie a ukladá pozvať prezidenta Maďarskej vodnopólovej federácie na
zápas Svetovej ligy mužov do Košíc a prerokovať otvorené otázky.
T: 17.2.2015
Z: J.Kula, S.Vaňo
Za: 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
4/2
p. Bohát informoval členov VV SZVP o nespokojnosti rozhodcov po vyjadreniach na Facebooku
hráčkami ŠKP Modrí Draci Košice, menovite hlavne sl. Krivdovou a sl. Kátlovskou, a obvinení rozhodcov
z požívania alkoholických nápojov. Konštatoval, že vylučuje akékoľvek požívanie alkoholu rozhodcami
J.Hrnčiarom, M.Kuníkovou a I.Mihalkovičovou na ZM junioriek.
J.Bohát taktiež informoval o neprístojnom správaní sa hráčok družstva ŠKP Modrí draci Košice na
Slovenskom pohári žien.
J.Bohát oboznámil prítomných o uvažovanom doporučení Rozhodcovskej komisie pre dotknutých rozhodcov
riešiť situáciu na základe ich individuálneho rozhodnutia súdnou cestou.
VV SZVP odsudzuje vyjadrenia hráčok družstva ŠKP Modrí Draci Košice k rozhodcom na
Facebooku ako aj správanie sa hráčok ŠKP Modrí Draci Košice na SP žien. Takéto prejavy považuje za
neprípustné a v prípade ich opakovanom výskyte sa voči nim bude postupovať exemlárne. VV SZVP však
nevidí riešenie vzniknutej situácie súdnou cestou.
VV SZVP stanovuje povinnosť hráčom, trénerom a funkcionárom zdržať sa akýchkoľvek vyjadrení
k rozhodcom. Jedinou možnosťou je zaslanie listu klubom, ktorý bude adresovaný na VV SZVP. Všetky
ostatné vyjadrenia budú sankcionované v zmysle novej úpravy disciplinárneho poriadku, ktorá bude
spracovaná bezodkladne.
UZNESENIE č. 04/08/2014
VV SZVP berie informáciu na vedomie.
VV SZVP stanovuje povinnosť hráčom, trénerom a funkcionárom zdržať sa akýchkoľvek verejných
vyjadrení k rozhodcom.
VV SZVP ukladá Disciplinárnej komisii a VPK SR spracovať novú verziu Disciplinárneho poriadku, ktorý
bude okrem iných zmien obsahovať aj sankcie za verejné vyjadrovanie sa k rozhodcom.
T: 20.01.2015
Z: VPK SR
Za: 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0

2

4/3
p. Karabáš predložil návrh na menovanie trénerov pre Projekt Mokrá lopta II pre kategóriu 11-12
ročných hráčov s účinnosťou 1.1.2015.
Pre región „východ“ navrhol šéftrénera p. Kaida Róberta a trénera p. Fabiána Miroslava.
UZNESENIE č. 07/08/2014
VV SZVP schvaľuje menovanie trénerov pre región „východ“ p. Roberta Kaida ako šéftrénera a p.
Miroslava Fabiána ako trénera pre projekt Mokrá lopta II pre kategóriu 11-12 ročných hráčov.
Za : 4
Zdržal sa : 1
Proti : 0
Pre región „západ“ navrhol šéftrénera p. Gajdáča Ondreja a trénera p. Cipova Milana.
UZNESENIE č. 08/08/2014
VV SZVP schvaľuje menovanie trénerov pre región „západ“ p. Ondreja Gajdáča ako šéftrénera a p. Milana
Cipova ako trénera pre projekt Mokrá lopta II pre kategóriu 11-12 ročných hráčov.
Za : 2
Zdržal sa : 2
Proti : 1
Návrh nebol schválený. Vzhľadom k tomu VV SZVP žiada p. Jozefa Karabáša aby na najbližšie zasadnutie
VV SZVP predložil nový návrh.
4/4
p.Karabáš
p.Karabáš informoval VV SZVP o úmysle zvýšiť odmeňovanie rozhodcov, ktorý sú pod takým tlakom, že
súčasná výška odmeňovania nie je pre nich motivačná.
p. Bohát pripomenul členom VV SZVP, že aktuálny počet rozhodcov na pískanie zápasov je len 28 a nových
rozhodcov sa nedarí získavať.
VV SZVP konštatuje, že principiálne nemá výhrady k zvýšeniu odmeňovania rozhodcov. Pred urobením
takéhoto kroku však musí byť spracovaná kategorizácia rozhodcov, spracovaná metodika postupného
zvyšovania kvalifikácie rozhodcov a tiež metodika práce s rozhodcami, ktorá bude viesť k skvalitňovaniu
práce rozhodcov.
UZNESENIE č. 09/08/2014
VV SZVP berie informáciu na vedomie a ukladá Rozhodcovskej komisii a generálnemu manažérovi
J.Karabášovi spracovať metodiku práce s rozhodcami v zmysle diskutovaných princípov. VV SZVP ukladá
predložiť takýto materiál na rokovanie VV SZVP do konca februára 2015.
T: 28.2.2015
Z: Rozhodcovská komisia, Generálny manažér p.Karabáš.
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
p. Dabrovský upozornil na nedostatočné a nepresné vypisovanie tlačiva „ hodnotiaci list delegáta „ a
„ hodnotiaci list hlavného rozhodcu „ a žiada, aby Rozhodcovská komisia tieto hodnotenia kontrolovala
a príp. nedostatky riešila okamžite.
UZNESENIE č. 10/08/2014
VV SZVP berie informáciu na vedomie a ukladá Rozhodcovskej komisii sledovať a vyhodnocovať
hodnotiace formuláre zo strany rozhodcov a prípadné nedostatky v ich vypisovaní riešiť ihneď pohovorom
s daným rozhodcom alebo delegátom.
VV SZVP ukladá spracovať sumár nedostatkov na jednotlivých akciách a predložiť ho na rokovanie VPK
SR a VV SZVP po skončení sezóny.
T: ihneď, resp. do 15.6.2015.
Z: Rozhodcovská komisia
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
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p. Dabrovský upozornil, že termíny v mužskej extralige sa podľa rozpisu ŠTK nedodržiavajú a sú
časté zmeny v termínoch.
UZNESENIE č. 11/08/2014
VV SZVP berie informáciu na vedomie a žiada VPK SR sprísniť možnosti zmien termínov jednotlivých
akcií tak, aby nebolo možné prekladať akcie bez vážneho dôvodu. VV SZVP navrhuje, aby od novej sezóny
bola možná zmena termínu len po zaplatení správneho poplatku bez ohľadu na dôvod.
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
4/5
Generálny sekretár SZVP p. Vaňo navrhol obstaranie a následné odovzdanie pamätných plakiet
SZVP pánom Karolovi Schmuckovi a Milanovi Kupkovi pri príležitosti ich životného jubilea – 70.rokov.
UZNESENIE č. 11/08/2014
VV SZVP berie informácia na udelenie pamätných plakiet pánom Karolovi Schmuckovi a Milanovi Kupkovi
pri príležitosti ich životného jubilea – 70.rokov.
T: ihneď
Z: generálny sekretár
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Najbližší termín zasadania VV SZVP je určený na 24.01.2015 v Košiciach.
Zapísal : S.Vaňo

Overil : J.Kula
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