Z á p i s č. 08/2016
z 8. riadneho rokovania Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla konaného dňa
15.novembra 2016 v Košiciach.

Prítomní : Š. Šmihula, Š. Studený, J. Baranovič, J. Bohát, Ľ. Myndiuk, O. Gajdáč, O. Bartoňová, P.
Mihalkovič,
Ospravedlnení : A. Czaszko, J. Jelačičová, M. Beniková
Hostia: L. Vidumanský
Program:
1/
2/
3/
4/
5

6/
7/

Úvod
Prihlášky reprezentačných družstiev (U17, seniorské výbery) na kvalif. ME
Trénerský a realizačný tím seniorského družstva
Aktuálne informácie o finančnej situácii SZVP
Podklady pre SPF potrebné k riadeniu súťaží od 1.1.2017 (súťažný poriadok, pravidlá
vodného póla, prestupový poriadok, registračný poriadok, licenčný poriadok, disciplinárny
poriadok) – viď webstránka : www.szvp.sk, pod sekciou Výkonný výbor SZVP
Nominovanie členov VV SZVP do sekcie VP SPF
Nominovanie zástupcov vodného póla do komisií SPF

1/Úvod
Štefan Šmihuľa privítal všetkých prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP
2/ Prihlášky reprezentačných družstiev (U17, seniorské výbery) na kvalif. ME
Na 8. zasadnutí VV SZVP všetci členovia VV SZVP vyjadrili súhlas s prihlásením mužských
juniorkých aj seniorských kategórií a taktiež ženských juniorských a seniorských kategórií. Pri ženskej
seniorskej kategórii bude záležať, či zodpovedná osoba bude môcť reálne zhodnotiť fungovanie a
víziu seniorskej kategórie do budúcna.
Na 8. zasadnutí VV SZVP vystúpil aj Marek Gális, ako tréner ženskej vodnopólovej reprezentácie a
predniesol VV SZVP svoju predstavu o budúcom realizačnom tíme a aj širšom kádri reprezentačného
družstva žien, s ktorým počíta v rámci prípravy na ME 2017 v prípade účasti.
UZNESENIE č. 01/08/2016
VV SZVP najneskôr do 1.12.2016 rozhodne o prihlásení seniorských a juniorských ženských a
mužských kategórií do kvalifikácií ME.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
3/ Trénerský a realizačný tím seniorských družstiev mužov a žien
Na 8. zasadnutí VV SZVP členovia VV SZVP zhodne vyjadrili názor, že bude potrebné, aby sa
vyhlásilo výberové konanie na posty trénerov reprezentačných družstiev mužov a žien, súčasťou
ktorého bude aj vypracovanie štvorročnej vízie fungovania reprezentačného družstva. Taktiež si každý
uchádzač navrhne realizačný tím, s ktorým by chcel do budúcnosti pracovať. Členovia VV SZVP
zároveň podotkli, že nie je vylúčené zotrvanie súčasných trénerov reprezentačných družstiev, ale
podmienky budú pre všetkých rovnaké a každý kto bude mať o pozíciu záujem sa musí prihlásiť a
splniť všetky podmienky.
UZNESENIE č. 02/08/2016
VV SZVP vyhlasuje prvé kolo výberového konania na post reprezentačného trénera seniorského
družstva mužov a žien. VV SZVP zároveň rozhodol, že potencionálny kandidát musí VV SZVP
predložiť ako súčasť prihlášky vypracovaný 4 ročný plán- olympijský cyklus s víziou fungovania
družstva mužov, navrhnutie realizačného tímu, s ktorým vo svojej vízii počíta. Vypracovaný plán musí
zahŕňať predstavu inovatívneho vedenia s využitím technológií a analýz a taktiež klásť dôraz na
vzdelávanie trénerov mládežníckych kategórií. Uchádzači predložia podklady v termíne do
19.12.2016
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti:
Požiadavky na trénera reprezentačného družstva seniorov mužov/žien SR
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1. Minimálne 3. SVK kvalifikačný stupeň alebo ekvivalent zahraničnej kvalifikácie
2. Minimálne 5 ročná trénerská prax
Náplň práce a ďalšie požiadavky:
1. Vykonávanie funkcie trénera reprezentačného družstva seniorov/senioriek SR (tréningový
proces, príprava na vrcholné podujatia, absolvovanie vrcholných podujatí)
2. V súčinnosti s TMK a ostatnými reprezentačnými trénermi určenie základných línií
smerovania slovenského vodného póla
3. Usmerňovanie tréningového procesu a procesu prípravy reprezentačných družstiev ostatných
vekových kategórií (konzultácie s reprez. trénermi, dohliadanie na prípravu reprez. družstiev)
4. Usmerňovanie tréningového procesu v kluboch v jednotlivých vekových kategóriách v súlade
s určenými základnými líniami smerovania
5. Koordinácia vzdelávania trénerov
6. Vypracovanie koncepcie na štyri roky, ktorá zahŕňa uvedené požiadavky
4/ Aktuálne informácie o finančnej situácii SZVP
Na 8. zasadnutí VV SZVP Š. Studený predniesol aktuálne čerpanie rozpočtu za rok 2016 s víziou
čerpania do konca kalendárneho roku.
UZNESENIE č. 03/08/2016
VV SZVP berie na vedomie predložený aktualizovaný rozpočet ako aj jeho aktuálne čerpanie.
Za: 3
Zdržal sa: 0
Proti: 0
5/ Podklady pre SPF potrebné k riadeniu súťaží od 1.1.2017 (súťažný poriadok, pravidlá
vodného póla, prestupový poriadok, registračný poriadok, licenčný poriadok,
disciplinárny poriadok) – viď webstránka : www.szvp.sk, pod sekciou Výkonný výbor
SZVP
Na zasadnutí VV SZVP Michal Gogola predniesol pripomienku k prestupovému poriadku čl. 6
Výchovné, ktorý sa zaujímal na opodstatnenie vety uvedenej v poslednej časti článku a to: : ,,v
ženských kategóriách sa finančné vyrovnanie znižuje o 90 %. „ Navrhol, aby bola veta z tohto článku
vyškrtnutá a obe ženská aj mužská kategória zrovnoprávnené.
Taktiež členovia VV SZVP vyjadrili pripomienky k vekovému ohraničeniu a k nemu príslušnej výške
finančného vyrovnania za podmienky, ak sa medzi sebou kluby nedohodnú. Zároveň navrhli zmeniť
princíp hosťovania a návratu do materského klubu počas sezóny.
UZNESENIE č. 04/08/2016
VV SZVP rozhodol o úprave Prestupového poriadku a schvaľuje jeho nové znenie. Návrh nového
prestupového poriadku tvorí prílohu tohto zápisu z VV, jeho princípy a ustanovenia budú
zapracované do prestupového a hosťovacieho poriadku SPF s platnosťou od 1.1.2017.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
6/Nominovanie členov VV SZVP do sekcie VP SPF
UZNESENIE č. 05/08/2016
VV SZVP rozhodol o nominovaní členov VV SZVP, Michala Gogolu, Karola Bača, Jána Baranoviča a
Štefana Studeného do sekcie VP SPF.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
7/Nominovanie zástupcov vodného póla do komisií SPF
UZNESENIE č. 06/08/2016
VV SZVP rozhodol o nominovaní zástupcov vodného póla do komisií SPF nasledovne:
Disciplinárna komisia: Adam Czaszko, Rastislav Krajčík, Ján Šurim
Rozhodovacia komisia: Ľubomír Myndiuk
Odvolacia komisia: Erik Kolár, Miroslav Grutka, Tomáš Balog
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Za: 5

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Zapísala : O. Bartoňová
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