Z á p i s č. 08/2013
z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla,
konaného dňa 29.novembra 2013 v Košiciach.
Prítomní:
ospravedlnení :
Hostia:

J. Kula, P. Mihalkovič, Š. Šmihula, S. Vaňo,
J. Baranovič, M. Kupka
J. Karabáš, Š.Dabrovský, Cinzia N. Ragusa, R. Jenčuš, M. Čiernik,
M.Beniková

Program:
1/
Úvod
2/
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3/
Príprava Valného zhromaždenia SZVP, Žilina, 14.12.2013
4/
Príprava reprezentačného družstva SR – A muži pre Svetovú ligu (Nemecko) –
odsúhlasenie nominácie
5/
Príprava zápasov Svetová liga 2013/2014
6/
Medzinárodné LEN akcie r. 2014
7/
Prihláška na ME 2014 – juniorky
8/
Ekonomika za rok 2013
9/
Rôzne :
- Schválenie nominácie rozhodcu na Masters 2014 (Kanada)
- Príprava U17 a mladší pre Európske hry v Baku 2015
1) Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP.
P. Karabáš generálny manažér SZVP informoval prítomných o rokovaniach na MŠVVaŠ SR dňa
28.11.2013 za účasti zástupcu Fortischemu, a.s. p. Ing. Gála a generálneho sekretára SZVP p. Vaňa
u generálneho riaditeľa Sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež p. Čambala. Opätovne bola
predmetom rokovania otázka financovania Národného centra vodného póla v Novákoch a zaradenie
vodnopólových podujatí do zoznamu „ tradičných „ podujatí v r. 2014.
p. Jenčuš predniesol žiadosť o prijatie zástupcov rodičov ŠKP Modrí Draci – Košice v súvislosti
s financovaním ME a MS 2014.
2) Kontrola uznesení
Uzn. č. 1/07/2013 – predložiť návrh rozpočtu na prerokovanie na VZ SZVP v decembri 2013, bod
programu dnešného VV SZVP
Uzn. č. 2/07/2013 – schválenie nominácie na QT Porto, splnené
Uzn. č. 3/07/2013 – schválenie organizácie zápasov Svetovej ligy, splnené
Uzn. č. 4/07/2013 – predložiť plnenie na VZ SZVP v decembri 2013, úloha trvá
Uzn. č. 5/07/2013 – zaslať pozvánku na VZ SZVP, Žilina, 14.12.2013, splnené
Uzn. č. 6/07/2013 – zaslať klubom VP počty delegátov na VZ SZVP, splnené
Uzn. č. 8/07/2013 - schválenie a zaslanie finančného príspevku vo výške 500€ na FINA WP Schools,
splnené
Uzn. č. 11/07/2013 – e-mailové hlasovanie klubov VP o návrhoch úprav súťažných podmienok pre
mládežnícke súťaže, splnené
3) Príprava Valného zhromaždenia SZVP, Žilina, 14.12.2013
Generálny sekretár SZVP informoval členov VV SZVP o priebežných prípravách riadneho VZ SZVP
v Dome techniky – Žilina, dňa 14.12.2013. Uviedol, že ku dňu rokovania VV SZVP šesť klubov
nahlásilo svojich delegátov na rokovanie VZ SZVP.
UZNESENIE č. 01/08/2013
VV SZVP rozhodol o finančnom výdaji vo výške 100€ na občerstvenie pre delegátov VZ SZVP.
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Z: generálny sekretár SZVP
T: 14.12.2013
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Príprava reprezentačného družstva SR – A muži pre Svetovú ligu (Nemecko) –
odsúhlasenie nominácie
UZNESENIE č. 02/08/2013
VV SZVP schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva SR muži – seniori na „ Svetovú ligu
mužov „ (Hamburg, GER) dňa 10.12.2013, v počte 13 hráčov a 4 členovia RT :
Kozmér Lukáš, Hoferica Tomáš, Faměra Martin, Molnár Marek, Ďurík Lukáš, Tkáč Marek, Hrošík
Jozef, Gyurcsi Gejza, Bielik Tomáš, Brúder Tomáš, Seman Lukáš, Janíček Andrej, Nagy Sebastián
RT: Sirotný Pavol, Gajdáč Ondrej, Kaid Róbert, Dabrovský Štefan
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa : 0
4)

5) Príprava zápasov Svetová liga 2013/2014
VV SZVP prerokoval informáciu o prípravách na domáce zápasy Svetovej ligy 2013/2014, keď tieto
sa odohrajú nasledovne : 11.2.2014 v Novákoch SVK-MNE, 11.3.2014 v Košiciach SVK-GER
a 2.4.2014 v Bratislave SVK-ITA . VV SZVP poveril generálneho menežéra SZVP p.Karabaša
a Štefana Dabrovského rokovaním so zahraničným sponzorom o finančnej podpore reprezentačného
družstva mužov vo Svetovej lige 2013/2014.
UZNESENIE č. 03/08/2013
VV SZVP berie na vedomie prednesenú informáciu a určuje generálnemu menežérovi SZVP
p.Karabášovi predložiť na nasledujúce zasadnutie VV SZVP komplexnú informáciu o finančnej
podpore reprezentačného družstva mužov vo Svetovej lige 2013/2014 zo strany zahraničného
sponzora.
Za : 3
Zdržal sa : 0 Proti : 0
Z: p.Karabáš
T: 14.12.2013
6)

Medzinárodné LEN akcie r. 2014

Prezident SZVP prerokoval informáciu o pripravovaných podujatiach v roku 2014. VV SZVP
z finančných dôvodov rozhodol o organizovaní Dunajského pohára a Slovakia Cupu, v roku 2014, bez
ich zaradenia do LEN kalendára na rok 2014.
Prezident SZVP prerokoval finančné možnosti účasti družstva juniorov SR U19 na ME U19 v roku
2014 v Gruzínsku, kde má zabezpečenú priamu účasť bez kvalifikácie, a to za účasti 2 rodičov hráčov
U 19 z klubu ŠKP Modrí Draci Košice Staré Mesto. Prezident SZVP sa vyslovil o kritickej situácii
financovania vodného póla zo strany SR na rok 2014 (opätovné krátenie financií oproti roku 2013 o 30
%), a privítal prehlásenie prítomných zástupcov rodičov, o zabezpečení finančnej sumy vo výške
15 000 eur z ich strany, na prípravu mužstva U 19 SR a samotnú účasť mužstva u 19 SR na ME 2014
v Gruzínsku.
UZNESENIE č. 04/08/2013
VV SZVP rozhodol, že v roku 2014 bude organizovať Dunajský pohár a Slovakia CUP ako
nekalendárne turnaje bez ich zaradenia do kalendára LEN-u.
Za : 3
Zdržal sa : 0 Proti : 0
Z: generálny sekretár SZVP
T: 01.12.2013
UZNESENIE č. 05/08/2013
VV SZVP schvaľuje prihlásenie družstva juniorov U19 na ME U19 2014 mužov v Gruzínsku
s nasledovnými podmienkami:
a/
prítomní rodičia hrášov U 19 z klubu ŠKP Modré Draci Košice Staré Mesto, prostredníctvom
klubov garantujú finančný príspevok vo výške 15 000€, ktoré budú zmluvne podložené do termínu
vyžrebovania kvalifikácie na ME 2014,
b/
v prípade, že projekt zabezpečenia finančného príspevku zlyhá, zaväzujú sa uvedení rodičia
uhradiť finančné sankcie zo strany LEN za odhlásenie z účasti na ME 2014.
VV SZVP poveruje generálneho sekretára bezodkladne prihlásiť družstvo juniorov U19 na ME U19
2014.
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Za : 3
Zdržal sa : 0 Proti : 0
Z: generálny sekretár SZVP
T: 01.12.2013
7)

Prihláška na ME 2014 – juniorky

Prezident SZVP sa zaoberal taktiež situáciou prípadnej účasti družstva junioriek na ME U19 v roku
2014 v Taliansku. Vyslovil predpoklad, že družstvo za určitých okolností by mohlo štartovať bez
potreby absolvovania kvalifikačného turnaja na ME 2014. VV SZVP na základe navrhnutých
predložených garancií rodičov, ktoré uviedla trénerka Cinzia Ragusa a pán Mihalkovič, spojených
s účasťou a prípravou a na základe uvedeného VV SZVP súhlasil s účasťou na ME s finančným
prispením, ktoré zabezpečia rodičia.
UZNESENIE č. 06/08/2013
VV SZVP schvaľuje prihlásenie družstva junioriek U19 na ME U19 2014 junioriek v Taliansku s
nasledovnými podmienkami:
a/
rodičia reprezentantiek SR U 19 prostredníctvom klubov garantujú minimálny finančný
príspevok vo výške 15 000 €, ktoré budú zmluvne podložené do termínu vyžrebovania kvalifikácie na
ME,
b/
v prípade, že projekt zabezpečenia finančného príspevku zlyhá, zaväzujú sa rodičia
reprezentantiek SR u 19 uhradiť finančné sankcie zo strany LEN za odhlásenie z účasti na ME 2014.
VV SZVP poveruje generálneho sekretára bezodkladne prihlásiť družstvo junioriek U19 na ME U19
2014.
Za : 3
Zdržal sa : 0 Proti : 0
Z: generálny sekretár SZVP
T: 01.12.2013
8)

Ekonomika za rok 2013

VV SZVP prerokoval informáciu o aktuálnom stave plnenia rozpočtu ako aj očakávanú skutočnosť do
konca roka 2013. K 28.11.2013 sú neuhradené faktúry vo výške 11837 € a očakávané výdavky do
konca roka vo výške 19590 €. Očakávané príjmy a existujúce zdroje do konca roka sú vo výške 12200
€. Očakáva sa, že do budúceho roka ostanú neuhradené výdavky vo výške 19590 €, ktoré sa musia
kryť s ďalších zdrojov resp. zo zdrojov budúceho obdobia.
UZNESENIE č. 07/08/2013
VV SZVP berie informáciu o finančnej situácii v SZVP na vedomie a ukladá predložiť informáciu na
VZ SZVP
Za : 3
Zdržal sa : 0 Proti : 0
Z: P.Mihalkovič a generálny sekretár SZVP
T: 14.12.2013
VV SZVP prerokoval informáciu o rozpočte a žiadostiach o dotácie zo strany štátu na rok 2014.
Plánované príjmy sú vo výške 321 970 € (dotácia zo strany štátu je očakávaná na úrovni 249 860 €).
Výdaje sú plánované vo výške 354 757 €. Výdaje boli kalkulované podľa plánovaných potrieb
s nízkonákladovým rozpočtovaním jednotlivých akcii, pričom plánované akcie zatiaľ neboli rušené.
VV SZVP prerokoval žiadosti o dotácie, pričom v troch výzvach žiada celkovo 605 615 €
(minuloročná dotácia bola 276 250 €). Na základe schválenej dotácie bude rozpočet upravený tak, aby
bolo zabezpečené vyrovnané hospodárenie.
UZNESENIE č. 08/08/2013
VV SZVP berie informáciu o Plánovanom rozpočte na rok 2014 na vedomie a ukladá predložiť
informáciu na VZ SZVP
Za : 3
Zdržal sa : 0 Proti : 0
Z: P.Mihalkovič a generálny sekretár SZVP
T: 14.12.2013
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9)
9/1

Rôzne
15. FINA WORLD MASTERS CHAMPIONSHIPS (CAN, Montreal) 27.07.-10.08.2014

VV SZVP na základe požiadania FINA prerokoval účasť rozhodcu zo Slovenska na MS Masters 2014
v Montreale (CAN) na náklady FINA. Záujem prejavil rozhodca p. Ľubomír Žurek. O účasť na tomto
podujatí sa uchádzajú vodnopólové kluby Slávia UK Bratislava, kategória 45+ a H2O Piešťany,
kategória 40+.
UZNESENIE č. 09/08/2013
VV SZVP schvaľuje nomináciu rozhodcu p. Ľubomíra Žureka na 15. MS Masters v r. 2014 v Kanade.
Za : 3
Zdržal sa : 0 Proti : 0
Z: generálny sekretár SZVP
T: 29.11.2013
9/2
Príprava U17 (ročník 1998 a mladší) pre Európske hry v Baku 2015
Generálny sekretár SZVP informoval o prvých hrách „Európske olympijské hry“, ktoré sa uskutočnia
v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku v júni 2015. Vo vodnom póle majú na EOH štartovať
družstvá do 17 rokov. Zúčastniť sa má 16 družstiev mužov a 12 družstiev žien. SZVP podporuje
účasť družstva kadetov U17 (1998 a ml.) ako aj družstvo kadetiek U17 (1998 a ml.).
UZNESENIE č. 10/08/2013
VV SZVP berie informáciu o konaní EOH s turnajmi vo vodnom póle v kategóriách U17 mužov
a U17 žien na vedomie a ukladá generálnemu sekretárovi SZVP sledovať všetky termíny v súvislosti
s týmito hrami.
Za : 3
Zdržal sa : 0 Proti : 0
Z: generálny sekretár SZVP
T: priebežne
9/3
Nedisciplinovanosť a neslušné správanie sa počas zápasov
Konateľ VPK SR p. Dabrovský poukázal na nedisciplinovanosť a neslušné správanie sa trénerov
a družstiev počas zápasov. P.Jenčuš poukázal na problematické rozhodovanie zápasov, keď
rozhodcovia rozdielne posudzujú rovnaké situácie a nepostupujú dostatočne sústredene pri dodržiavaní
jednotlivých pravidiel.
UZNESENIE č. 11/08/2013
VV SZVP berie informáciu na vedomie a odporúča klubom vodného póla v SR hrajúcich Extraligu
zvolať mimoriadne zasadnutie VPK SR k problematike správania sa družstiev (trénerov a hráčov) na
zápasoch ako aj vyžadovania dodržiavania pravidiel v tejto oblasti zo strany rozhodcov.
Za : 3
Zdržal sa : 0 Proti : 0
Z: VPK SR
T: priebežne
Najbližší termín zasadania VV SZVP určuje VV SZVP na deň 14.12.2013 v Žiline.
Zapísal : S.Vaňo

Overil : J. Kula
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