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Z á p i s č. 9/2008
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa
konalo dňa 15.11. 2008 v Košiciach.
Prítomní:

J. Kula, J. Karabáš, G. Kertész , I. Propper, M. Pinčák, R. Bohuš

Hostia:

L. Bottlik, Š. Bottlik, V. Illes, K. Bačo

Ospravedlnení:

P. Borsig, M. Kupka, J. Ligocký, T. Meszáros

PROGRAM:
Úvod
Návrh zmeny termínov zápasov 1. ligy mužov na sezónu 2008/2009
Účasť cudzích št. príslušníkov v súťažiach SZVP
Rozdelenie finančných prostriedkov pre CTM
Schválenie kalendárneho a finančného plánu reprezentačných družstiev pre rok
2009
6) Rozdelenie pracovných kompetencií členom VV
7) Rôzne
1)
2)
3)
4)
5)

1). Úvod
Prezident SZVP privítal prítomných členov a hostí a otvoril zasadnutie VV. Oboznámil všetkých
s plánovaným programom

2). Návrh zmeny termínov zápasov 1.ligy mužov na sezónu 2008/2009
V tomto bode vystúpil predseda ŠTK p. V. Illes a oboznámil prítomných s návrhom J. Cifru
(Kúpele Piešťany) z 10.11.2008 zmeniť pôvodné termíny zápasov 1. ligy mužov. Po prerokovaní
VV prijal návrh termínov 1. ligy mužov, predložený zástupcom účastníkov. Zároveň však musí
byť súťaž začatá tak, aby jej koniec nadväzoval na ukončenie extraligovej súťaže – barážové
stretnutia.
Ďalej sa VV zaoberal možnosťou odohrať 2 barážové stretnutie o postup do extraligy medzi 6.
družstvom z extraligy a družstvom z I. ligy, ktoré bude mať právo túto baráž hrať (zmena)

Uznesenie č. 1/09
VV SZVP ukladá predsedovi ŠTK, aby v spolupráci s klubmi 1. ligy muţov prispôsobil nové
hracie termíny k ukončeniu základnej časti EMM vodnopólovej extraligy muţov
T:

Z: V. Illes predseda ŠTK

3). Účasť cudzích št. príslušníkov v súťažiach SZVP
VV sa zaoberal možnosťou štartu cudzích štátnych príslušníkov – neregistrovaných hráčov
v súťažiach SZVP.
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Uznesenie č. 2/09
VV SZVP súhlasí s účasťou cudzích štátnych príslušníkov – neregistrovaných hráčov
v súťaţiach SZVP v kategóriách 11-ročných a mladších ţiakov (týka sa to aj ţiačiek).
Podmienkou je, aby klub, v ktorom tento hráč nastúpi, predloţil potvrdenie vodnopólového
zväzu o neregistrácii v danej krajine. Pri zistení porušenia tohto uznesenia a overení u
príslušného vodnopólového zväzu bude klubu uloţená poriadková pokuta vo výške 20.000,Sk (663,88 €) za kaţdé odohraté stretnutie. Súčasne platí SP, tj na stretnutie môţu nastúpiť
max. dvaja zahraniční hráči.
Za: 3

Zdržal sa: 2

4) Rozdelenie finančných prostriedkov pre CTM
V tomto bode vystúpil člen VV I. Propper a oboznámil prítomných s konkrétnou sumou určenou
pre jednotlivé kluby v zmysle uznesenia č. 5/08 odsúhlaseného na predchádzajúcom zasadnutí
VV SZVP 4. 10. 2008 v Košiciach. GS oboznámi kluby, ktoré majú nárok na tieto fin.
prostriedky s konkrétnou sumou pridelených peňazí a následne aby doručili na SZVP faktúry
v príslušnej výške.
Zväzové CTM ……………… 935.000,ŠŠS …………………………. 120.000,OH-N .……………….……… 200.000,Klubové CTM………….…. 2,000.000,Spolu ..………………….… 3,255.000,-

5) Schválenie kalendárneho a finančného plánu reprezentačných družstiev
pre rok 2009
Zväzový kapitán L. Bottlik na úvod svojho vystúpenia predložil svoju vlastnú víziu účinkovania
reprezentačných družstiev do budúcnosti. Podľa jeho názoru by bolo vhodné uprednostniť
systém plánovania po jednotlivých sezónach - rokoch pred dlhodobejším - viacročným
plánovaním. Zároveň informoval o navrhovaných prioritách pre rok 2009, tj. vzhľadom na
absenciu vrcholného podujatia v budúcej sezóne pre družstvo seniorov, navrhol významnejšiu
podporu pre kategórie U 20, U 18, U 16. Ďalej zväzový kapitán oboznámil prítomných členov
VV so svojim návrhom na personálne obsadenie trénerskych postov pre jednotlivé
reprezentačné kategórie na budúcu sezónu, resp. podal návrhy na ich platové ohodnotenie.
V ďalšom bode svojho vystúpenia L. Bottlik informoval o plánovaných najdôležitejších
turnajoch pre jednotlivé kategórie. Zoznam všetkých predbežne plánovaných akcií vrátane ich
finančných rozpočtov, ktorý vypracovala finančná skupina pre SZVP, sa nachádza v prílohe
zápisu,
-

Kategória U 15, rok nar. 1994 a ml., tréner Vladimír Janko
Kategória U 16 rok nar. 1993 a ml., tréner Peter Tkáč
Kategória U 18 rok nar. 1991 a ml., tréner Eschwig Hajts Szabolcs
Kategória U 20 rok nar. 1989 a ml., tréner Ondrej Gajdáč
Kategória seniori
tréner – dočasný Ladislav Bottlik
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kategória U 16 rok nar. 1993 a ml., tréner Igor Vestenický
Kategória U 20 rok nar. 1989 a ml., tréner Marián Ţucha
Kategória ţeny
tréner Jozef Cifra

V poslednom bode svojho príspevku zväzový kapitán navrhol menovať trénersku radu
v zložení: - šéftréner: Ladislav Bottlik
- členovia: Eschwig Hajts Szabolcs, Peter Horňák, Peter Tkáč, Marián Ţucha
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6) Rozdelenie pracovných kompetencií členom VV
Na návrh prezidenta SZVP J. Kulu boli pridelené kompetencie členom VV SZVP pre oblasti
ekonomiky - Igor Propper
šport
- Gabriel Kertész
legislatíva - Jozef Karabáš

Uznesenie č. 3/09
Navrhnutí členovia VV SZVP predloţia na najbliţšom zasadnutí VV svoje koncepcie – plány
činnosti. Ďalej majú moţnosť vybrať si svojich spolupracovníkov.

7) Rôzne
Predseda Kontrolnej komisie Karol Bačo informoval prítomných o plánovanej kontrole, ktorá
bude vykonaná na sekretariáte SZVP v Bratislave. Termín a rozsah vykonanej kontroly bude
koordinovať v spolupráci s GS.
--V ďalšom bode vystúpil so svojim príspevkom medzinárodný sekretár Ing. Š. Bottlik, ktorý ho
rozdelil do dvoch častí:
1) Medzinárodný styk
Ing. Š. Bottlik predložil plán medzinárodného styku reprezentačných družstiev na rok 2009 ako
bolo dojednané na LEN Kalendárnej konferencii :
Pre kategóriu U 18
7.- 9. 8. 2008 MT High Tatras Cup, SVK (LEN), účastníci: SVK, MNE, AUS, HUN, CRO, CRO
22.-24. 5. 2008 MT Laval, Fr. (LEN), účastníci: SVK, FRA, ITA, TUR
ďalej sú v pláne spoločné tréningové tábory s MNE a HOL
Pre kat. U 16
10. –12. 7. 2008 MT Low Tatras Cup, SVK, účastníci: SVK, GER, HUN, FRA
17. –19. 7. 2008 MT Šibenik, CRO (LEN), účastníci: CRO, MNE, SRB, ITA, HUN, SVK,
16. –18. 8. 2008 MT Hannover, GER (LEN), účastníci: GER, SVK, MNE, TUR,
Pre kat U 15 OH-N
12. –16. 8. 2008 MT Obrenovac, SRB (LEN),
Ďalej medzin. sekretár informoval, že ešte sú možné zmeny resp. doplnky, lebo záujem o turnaj
High Tatras Cup prejavili aj iné Federácie. Toto sa bude riešiť operatívne podľa vzniknutej
situácie.
Akcie boli schválené tak, ako je to uvedené.
Ďalej VV SZVP schválil pre rok 2009 účasť reprezentačných družstiev na ME a MS vrátene
kvalifikácii nasledovne :
ME - Muži U20 /roč.89/ - Chania, Grécko
MS - muži - juniori /roč. 91/ - Šibenik, Chorvátsko
ME - "B" ženy - Manchester, V. Británia
ME - ženy U20 /roč.89/ - Neapol, Taliansko
Prihlášky je potrebné zaslať v stanovenom termíne Z : medzinárodný sekretár
VV SZVP ďalej schválil účasť družstva Iránu juniorov a mužov na ich vlastné náklady na MT
alebo VT podľa dohovoru a situácie.

-42) Rozhodcovská komisia
Predseda RK Ing. Bottlik informoval o stave rozhodcov a činnosti. Vyjadril nespokojnosť so
skutočnosťou, že nebol prizvaný na VV, keď sa rozhodovalo o zrušení delegátov a úprave
ošatného pre rozhodcov. Rozhodnutia VV považuje za nešťastné a doporučuje VV ich opätovné
prehodnotenie. Predseda RK opätovne predloží návrh na úpravu ošatného od 1.1.2009
Ďalej bolo poukázané na kritický stav počtu rozhodcov, ako aj ich nezáujem o rozhodovanie.
Len 30 rozhodcov prejavilo záujem o rozhodovanie, pričom z toho 15 vykonáva zároveň aj inú
viazanú činnosť – ako tréneri, hráči, vedúci družstva.
Z tohto dôvodu ako aj z dôvodu permanentného prekladania kôl jednotlivých súťaží nie je
možná systematická nominácia rozhodcov na súťaže v dostatočnom časovom predstihu, v
podstate len ad hoc.
Predseda RK predložil požiadavku Ing. Kratochvíla na preplatenie nákladov pri účasti na FINA
Referee School 7.-9. 11. 2008 v Patrase, Grécko.
VV SZVP sa k požiadavke Ing. Kratochvíla nevyjadril.
Taktiež bola prerokovaná požiadavka P. Kalinku preplatiť cestovné na Obrenovac LEN Referee
Clinic v 13. - 18. 8. 2008, VV SZVP sa k požiadavke P. Kalinku nevyjadril.
--V ďalšom bode zasadnutia sa VV zaoberal ponukou NCHZ na odkúpenie NCVP v Novákoch za
zostatkovú cenu vo výške 60,155.910,- Sk, ktorá bola doručená do kancelárie SZVP dňa
30.10.2008.

Uznesenie č. 4/09
VV SZVP ukladá svojmu členovi M. Pinčákovi za úlohu realizovať všetky potrebné úkony
pri formulovaní odpovede SZVP na ponuku NCHZ .
VV SZVP prejednal otázku ponuku zo strany STV na realizáciu prípadných priamych prenosov
(záznamov) vodnopólových zápasov z EMM vodnopólovej ligy mužov na STV

Uznesenie č. 5/09
VV SZVP ukladá svojmu členovi J. Karabášovi za úlohu dohodnúť stretnutie so
zodpovedným redaktorom STV 3 Stanislavom Štefánikom a na následne prejednať všetky
potrebné kroky v súvislosti s plánovanými prenosmi vodnopólových zápasov na STV.
VV na základe uznesenia č. 2/08 zo zasadania VV SZVP dňa 4.10.2008 v Košiciach prejednal
ďalšie pôsobenie externej účtovníčky SZVP a rozhodol o jej výpovedi k 30.11.2008
s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Výpoveď bude pani Hudecovej doručená osobne do konca
novembra 2008.

Zapísal:

Robert Bohuš
Generálny sekretár SZVP

Schválil:

JUDr. Juraj Kula
Prezident SZVP

