Z á p i s č. 8/2010
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa
konalo dňa 29.10. 2010 v Novákoch.
Prítomní:
Hostia:
Ospravedlnení:

J. Kula, P. Mihalkovič, Ján Baranovič, M. Kupka, R. Bohuš,
J. Karabáš, E. Prelovský
Š. Šmihuľa

PROGRAM:
1. Úvod
2. Odpoveď SZVP na výzvu z Ministerstva školstva SR – reakcia na list ŠKP Košice
adresovaný na Ministerstvo školstva SR
3. Použitie finančných prostriedkov z kapitoly športovo talentovaná mládež pre rok
2010 a do budúcna
4. Zrušenie uznesenia SZVP č. 2/09/2008 o obmedzení pre vekové kategórie
zahraničných neregistrovaných hráčov.
5. Doplnenie Disciplinárneho poriadku SZVP
6. Schvaľovanie návrhov VPKSR s.r.o. na personálne obsadenie komisií.
7. Reorganizácia činnosti sekretariátu SZVP.
8. Rôzne.
1). Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP.

2). Odpoveď SZVP na výzvu z Ministerstva školstva SR – reakcia na list ŠKP Košice
adresovaný na Ministerstvo školstva SR
Na úvod tohto bodu programu prezident SZVP s listom klubu ŠKP Košice z 25. 9. 2010,
doručeného MŠ SR 1. 10. 2010, pričom Generálny sekretár SZVP bol požiadaný elektronickou
poštou dňa 11. 10. 2010 Ing. Ladislavom Čambalom z odboru športu MŠVVS SR, o stanovisko
SZVP k tomuto listu.
VV SZVP poveril Prezidenta SZVP vypracovaním písomnej odpovede MŠVVS SR
v termíne do 5.11.2010.

UZNESENIE 2/08
VV SZVP ukladá Prezidentovi SZVP vypracovať písomnú odpoveď MŠVVS SR vo veci
listu klubu ŠKP Košice, v termíne do 5.11.2010.
T : 5.11.2010
Z : Prezident SZVP
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3). Použitie finančných prostriedkov z kapitoly športovo talentovaná mládež pre rok
2010 a do budúcna
Prezident SZVP navrhol, aby SZVP používal finančné prostriedky z kapitoly
športovotalentovanej mládeže výlučne pre potreby Zväzového centra talentovanej mládeže na
prípravu mládežníckych športových talentov formou viacdenných sústredení v Národnom
vodnopólovom centre v Novákoch, tak ako to doporučuje Usmernenie MŠVVS SR.

UZNESENIE 3/08
VV SZVP ukladá používať finančné prostriedky z kapitoly „športovo talentovaná
mládež“ pre rok 2010 a do budúcna výlučne pre potreby Zväzového centra talentovanej
mládeže na prípravu mládežníckych športových talentov formou viacdenných sústredení
v Národnom vodnopólovom centre v Novákach, v zmysle Usmernenia MŠVVS SR.

T : Ihneď
Z : Člen VV SZVP zodpovedný za ekonomiku
4). Zrušenie uznesenia SZVP č. 2/09 z 15.11.2008 o obmedzení pre vekové kategórie
zahraničných neregistrovaných hráčov a návrh nového uznesenia.
VV SZVP prerokoval žiadosť klubu KVP Komárno o prehodnotenie problematiky
štartu zahraničných neregistrovaných hráčov v súťažiach SZVP.

Na základe žiadosti klubu KVP Komárno Prezident SZVP navrhol zrušiť
Uznesenie VV SZVP č. 2/09 zo dňa 15.11.2008, s nasledovným znením :
„Uznesenie č. 2/09
VV SZVP súhlasí s účasťou cudzích štátnych príslušníkov – neregistrovaných hráčov
v súťažiach SZVP v kategóriách 11-ročných a mladších žiakov (týka sa to aj žiačiek).
Podmienkou je, aby klub, v ktorom tento hráč nastúpi, predložil potvrdenie vodnopólového
zväzu o neregistrácii v danej krajine. Pri zistení porušenia tohto uznesenia a overení u
príslušného vodnopólového zväzu bude klubu uložená poriadková pokuta vo výške 20.000,Sk (663,88 €) za každé odohraté stretnutie. Súčasne platí SP, tj na stretnutie môžu nastúpiť
max. dvaja zahraniční hráči.“
a zároveň navrhol prijať nové uznesenie v tomto navrhovanom znení :
Hráč cudzej štátnej príslušnosti, ktorý nie je neregistrovaný v inej vodnopólovej federácii zväze, je považovaný za domáceho hráča, pokiaľ pri prvej registrácii v SZVP predloží
potvrdenie zo zväzu materskej krajiny o tom, že nie je u nich registrovaný ako hráč vodného
póla. V prípade, že klub (hráč) nepravdivo informuje matriku SZVP o týchto skutočnostiach,
môže mu byť klubu, v ktorom je hráč registrovaný, uložená sankcia podľa Disciplinárneho
poriadku.
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UZNESENIE 4/08
VV SZVP ruší Uznesenie VV SZVP č. 2/09 z 15.11.2008 a prijíma nové znenie takto :
Hráč cudzej štátnej príslušnosti, ktorý nie je registrovaný v inej vodnopólovej federácii zväze, je považovaný za domáceho hráča, pokiaľ pri prvej registrácii v SZVP predloží
potvrdenie zo zväzu materskej krajiny o tom, že nie je u nich registrovaný ako hráč
vodného póla. V prípade, že klub nepravdivo informuje matriku SZVP o týchto
skutočnostiach, môže byť takémuto klubu uložená sankcia podľa Disciplinárneho
poriadku.
T : Ihneď
Z : Matrika SZVP
5). Doplnenie Disciplinárneho poriadku SZVP
Prezident SZVP navrhol VV SZVP v súvislosti s novoprijatým uznesením č. 4/08
doplniť Disciplinárny poriadok SZVP o uloženie finančnej pokuty pre kluby v prípade
nepravdivého tvrdenia klubu a zároveň v prípade odsúhlasenia tohto uznesenia
Prezident SZVP uložil Generálnemu sekretárovi SZVP vydať doplnené znenie
Disciplinárneho poriadku.
UZNESENIE 5/08
Doplňuje sa Disciplinárny poriadok o Čl. 1, bod 8, o nové znenie písm. e/ nasledovne :
porušenie pravidla o štarte hráča – cudzieho štátneho príslušníka, neregistrovaného
v domovskej krajine (nepravdivé potvrdenie zahraničného zväzu, registrácia na
zahraničnom zväze a pod.)
- finančná pokuta 500 euro pre klub v SR, ktorého je hráč členom.“
T : ihneď
Z : Generálny sekretár a matrika SZVP
6). Schvaľovanie návrhov VPKSR s.r.o. na personálne obsadenie komisií SZVP.
V zmysle Uznesenia č. 1/07/2010 zo dňa 2.10.2010 VPKSR s.r.o. dáva na vedomie VV
SZVP nasledovné :
Predsedom ŠTK SZVP je Viliam Illes a členmi je 8 zástupcov klubov, združených vo
VPKSR s.r.o.,

UZNESENIE 6/08
VV SZVP berie na vedomie zloženie Športovo – technickej komisie SZVP :
Predseda – Viliam Illes, členovia – 8 zástupcov klubov združených v VPKSR s.r.o.,
T : ihneď
Z : Generálny sekretár SZVP
Predsedom Disciplinárnej Komisie je Eduard Prelovský a členmi Tomáš Dolný a Jozef
Cifra,
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UZNESENIE 6a/08
VV SZVP berie na vedomie zloženie Disciplinárnej komisie SZVP :
Predseda – Eduard Prelovský, členovia – Tomáš Dolný, Jozef Cifra,
T : ihneď
Z : Generálny sekretár SZVP
Predsedom Rozhodcovskej komisie je Ján Bohát a členmi je ďalších 8 zástupcov
klubov, združených vo VPKSR s.r.o.. Nehlasujúcimi členmi sú Jozef Žucha a Ján Hrnčiar,

UZNESENIE 6b/08
VV SZVP berie na vedomie zloženie Rozhodcovskej komisie SZVP :
Predseda – Ján Bohát, členovia – 8 zástupcov klubov združených v VPKSR s.r.o.,
T : ihneď
Z : Generálny sekretár SZVP
VPKSR s.r.o. navrhuje VV SZVP na schválenie Matričnú komisiu v zložení :
Predseda Ján Foriš a členovia Ján Hrnčiar a Roman Švaňa.

UZNESENIE 6c/08
VV SZVP schvaľuje Matričnú komisiu SZVP :
Predseda – Ján Foriš, členovia – Ján Hrnčiar, Roman Švaňa,
VV SZVP ukladá prezidentovi SZVP, aby do 31. 12. 2010 vypracoval pracovnú náplň –
štatút pre členov Matričnej komisie.
T : ihneď
Z : Generálny sekretár SZVP
VKPSR s.r.o. ďalej navrhuje VV SZVP, aby úlohu Arbitrážnej komisie prevzal VV
SZVP.

UZNESENIE 6d/08
VV SZVP vykonáva všetky právomoci a kompetencie Arbitrážnej komisie.
T : ihneď
Z : Generálny sekretár SZVP
VPKSR s.r.o. navrhuje VV SZVP, aby rozhodol o zložení Trénersko–metodicej komisie
z dôvodu možného stretu záujmov zo strany klubov. Prezident SZVP na základe uvedeného
navrhol, aby členmi boli : Prezident SZVP, (podľa Stanov SZVP, reprezentačný tréner mužov,
reprezentačný tréner žien a ďalšie 2 osoby s príslušným vysokoškolským vzdelaním. Prezident
SZVP navrhol, aby VV SZVP prejednal zloženie Trénersko – metodickej komisie až po
vymenovaní reprezentačných trénerov všetkých vekových kategórií.

UZNESENIE 6e/08
VV SZVP odkladá menovanie Trénersko – metodickej komisie do najbližšieho
rokovania VV SZVP a ukladá Generálnemu sekretárovi SZVP predložiť na nasledujúce
rokovanie VV SZVP návrhy na vymenovanie všetkých členov Trénersko – metodickej
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komisie podľa návrhu zloženia komisie, predneseného Prezidentom SZVP na dnešnom
rokovaní.
T : ihneď
Z : Generálny sekretár SZVP
Prezident SZVP navrhol vymenovať na nasledujúcom rokovaní VV SZVP trénerov
reprezentačných družstiev v mužských a ženských kategóriách na rok 2011 a v tej súvislosti
uložil zväzovému kapitánovi predložiť VV SZVP v predstihu návrh na menovanie uvedených
trénerov na rok 2011.

UZNESENIE 6f/08
VV SZVP ukladá zväzovému kapitánovi predložiť VV SZVP návrhy na vymenovanie na
rok 2011 reprezentačného trénera žien, a u mužov a žien v kategórii U 15, U 17, U 20.
T : ihneď
Z : Generálny sekretár SZVP
Hosť Jozef Karabáš informoval VV SZVP o stretnutí zástupcov klubov združených
v VKPSR s.r.o. v súvislosti s návrhom na zloženie Etickej komisie SZVP a tlmočil názor klubov,
ktoré navrhujú, aby VV SZVP vykonával všetky kompetencie Etickej komisie SZVP.
Ďalej sa VV zaoberal otázkou menovania Etickej komisie. Prezident SZVP poukázal na
odporúčania zo 44. Plenárneho zasadania skupiny štátov Rady Európy proti korupcii – GRECO
zo dňa 5.-8.10.2010 v Strassburgu a navrhol aby VV SZVP s poukazom na návrh klubov,
vykonával všetky kompetencie Etickej komisie.

UZNESENIE 6g/08
VV SZVP vykonáva všetky právomoci a kompetencie Etickej komisie SZVP.
T : ihneď
Z : Generálny sekretár SZVP
Prezident SZVP navrhol, aby komisie vydávali všetky svoje rozhodnutia a stanoviská
formou očíslovaného písomného záznamu, a aby všetky komisie SZVP mali vlastné Štatúty.
UZNESENIE 6h/08
VV SZVP určuje všetkým komisiám SZVP, že rozhodnutia musia vydávať formou
očíslovaného písomného zápisu, ktoré sa stanú platným a účinným až po ich doručení na
adresu sekretariátu SZVP. Zároveň SZVP určuje všetkým komisiám v kompetencii
VKPSR s.r.o., aby do 31.12.2010 predložili svoje štatúty na sekretariát SZVP.
T : ihneď
Z : Generálny sekretár SZVP
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7). Reorganizácia činnosti sekretariátu SZVP.
VV SZVP sa v ďalšom bode zaoberal pracovnou náplňou a kompetenciami členov
sekretariátu SZVP s výhľadom do budúcnosti. Člen VV SZVP Pavol Mihalkovič informoval o
budúcom zložení sekretariátu SZVP, vzhľadom na výpoveď generálneho sekretára Roberta
Bohuša k 30. 11. 2010, keď od 1.12. 2010 bude generálnym sekretárom SZVP Stanislav Vaňo,
pričom pracovné miesto asistentky generálneho sekretára nie je v súčasnosti obsadené. Výkonný
výbor SZVP zobral na vedomie informáciu P. Mihalkoviča o uvedených skutočnostiach.

8). Rôzne
Prezident SZVP oboznámil o medzinárodnom kalendári v roku 2011 v súvislosti s
prípravou návrhu finančného plánu SZVP pre kalendárny rok 2011, pričom uviedol, že
MŠVVSR uverejní na svojej internetovej stránke výzvu všetkým zväzom o predloženie
finančných plánov do 30 dní od zverejnenia výzvy, pričom očakáva sa zverejnenie výzvy
v druhej polovicu decembra 2010.
Ďalej Generálny sekretár SZVP informoval VV SZVP o stretnutí zástupcov SZVP na
pôde SAUŠ o štarte univerziádneho družstva na Svetovej letnej univerziáde v auguste 2011.
Prezident SZVP informoval VV SZVP o žiadosti vodnopólového oddielu Pressburg
Water Polo team z Bratislavy z 4. 8. 2010, o prijatie za riadneho člena SZVP VV SZVP
skonštatoval, že tento klub splnil všetky potrebné náležitosti a navrhol prijať ho za člena SZVP.
Po odsúhlasení VV SZVP uložil Generálnemu sekretárovi SZVP oznámiť predstaviteľom tohto
klubu ich prijatie za člena SZVP.

UZNESENIE 8/08
VV SZVP prijíma Pressburg Water Polo team z Bratislavy za riadneho člena SZVP.
T : ihneď
Z : Generálny sekretár SZVP, Matrika SZVP,
Prezident SZVP informoval o žiadosti trénera Mariána Žuchu z Vrútok o skrátenie
trestu, pôvodne uloženého mu Uznesením VV SZVP č. 7/05/2009 z 11.9.2009 v Košiciach,
v nasledovnom znení :
Uznesenie 7/05
VV SZVP ukladá Mariánovi Žuchovi (klub PVK Vrútky) zastavenie činnosti vo všetkých štruktúrach
SZVP nepodmienečne na dobu 18 mesiacov s účinnosťou od 1. októbra 2009.
Prezident SZVP navrhol VV SZVP vyhovieť žiadosti trénera Mariána Žuchu o skrátenie
trestu a za tým účelom navrhol zmeniť Uznesenie č. 7/05 z 11.9.2010 tak, že VV SZVP mení
dĺžku trestu na dobu od 1.10.2009 do rozhodnutia vo veci, pričom od prvého dňa nasledujúceho
po rozhodnutí VV SZVP už Marián Žucha môže vykonávať trénerskú činnosť.

UZNESENIE 8a/08
VV SZVP mení Uznesenie č. 7/05 zo dňa 11.9.2010 tak, že ukladá Mariánovi Žuchovi
(klub PVK Vrútky) zastavenie činnosti vo všetkých štruktúrach SZVP nepodmienečne
od 1.10.2009 do rozhodnutia vo veci.
T : ihneď
Z : Generálny sekretár SZVP, Matrika SZVP,
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Prezident SZVP uviedol, že FINA požaduje od všetkých vodnopólových federácií
zaslať do jej sídla Stanovy úradne preložené do anglického jazyka.
UZNESENIE 8b/08
VV SZVP ukladá generálnemu sekretárovi SZVP zhotoviť úradný preklad Stanov
SZVP do anglického jazyka a v termíne do 15.11.2010 ho zaslať na adresu sídla FINA.
T : ihneď
Z : Generálny sekretár SZVP
Prezident SZVP navrhol prerokovať možnosť nákupu 2 ks vodnopólových bránok pre
potreby NCVP v Novákoch. Po prehodnotení ponúk VV SZVP navrhol ich nákup cestou
Generálneho sekretáta SZVP od výrobcu Anti Wave International Pty Ltd, Australia.

UZNESENIE 8c/08
VV SZVP ukladá generálnemu sekretárovi SZVP zabezpečiť a realizovať nákup
2 ks vodnopólových bránok pre potreby NCVP v Novákoch od výrobcu Anti Wave International
Pty Ltd, Australia.

T : ihneď
Z : Generálny sekretár SZVP
Prezident SZVP informoval o požiadavke klubu KPŠ Akademik Košice – Staré Mesto
usporiadať Česko -Slovenský pohár 2010 mužov v termíne 11.-12. 12. 2010 v Košiciach, pričom
SZVP uhradí náklady na rozhodcov a dodá 5 ks lôpt.

UZNESENIE 8d/08
VV SZVP súhlasí aby klub KPŠ Akademik Košice – Staré Mesto usporiadal v termíne
11.-12. 12. 2010 v Košiciach, Česko -Slovenský pohár 2010 mužov pričom SZVP uhradí náklady
na rozhodcov a dodá 5 ks lôpt.
T : ihneď
Z : Generálny sekretár SZVP
VV SZVP prerokoval formu preplácania nákladov na rozhodcov od 1.1. 2011 do
budúcna, z dôvodu pracnosti doterajšieho spôsobu uhrádzania, ktorý je podľa názoru VV
SZVP potrebné zmeniť. Člen VV SZVP Pavol Mihalkovič zodpovedný za ekonomiku a Jozef
Karabáš prezentovali niekoľko myšlienok, ktoré sa zaviazali dopracovať a predložiť novú
koncepciu spôsobu financovania rozhodcov.
Pavol Mihalkovič požiadal VV SZVP o možnosť štartu zahraničného družstva kadetiek
z Maďarska, ktoré prejavilo záujem o účinkovanie v súťaži organizovanej SZVP.

UZNESENIE 8e/08
VV SZVP súhlasí so štartom zahraničného družstva kadetiek z Maďarskej republiky
v slovenskej kadetskej súťaži za predpokladu splnenia relevantných podmienok
v zmysle všeobecne platných predpisov SZVP.
Zapísal:

Robert Bohuš
Generálny sekretár SZVP

Schválil:

Juraj Kula
Prezident SZVP

