Z á p i s č. 10/2008
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa
konalo dňa 17.12. 2008 v Komárne.
Prítomní:

J. Kula, J. Karabáš, G. Kertész , J. Ligocký, T. Meszáros, R. Bohuš

Hostia:

L. Bottlik, Š. Bottlik, O. Gajdáč, K. Glič,

Ospravedlnení:

P. Borsig, M. Kupka, I. Propper, M. Pinčák,

PROGRAM:
1) Úvod
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kontrola uznesení
Mzdy reprezentačných trénerov, zväzového kapitána a sekretariátu SZVP
Menovanie a mzdy trénerov CTM
Rozhodcovská komisia
Medzinárodný styk - reprezentácia
Rôzne

1). Úvod
Prezident SZVP JUDr. Juraj Kula privítal prítomných členov a hostí a otvoril zasadnutie VV.
Potom poţiadal o slovo prítomný hosť, tréner reprezentačného druţstva juniorov U 20 Ondrej
Gajdáč. Poţiadal o informácie týkajúce sa kompetencií trénera ohľadom výberu realizačného
teamu pri svojom druţstve, podmienok a plánovaného herného a tréningového programu tejto
kategórie. Prezident SZVP vo svojej odpovedi uviedol, ţe otázka výberu spolupracovníkov je
v kompetencii trénera a pri otázke rozpočtu a následnej plánovanej prípravy pre ţiadnu
kategóriu nie je moţné jeho výšku podrobne špecifikovať, nakoľko ešte nie je známa výška
pridelených financií zo strany štátu. Ďalej sa vyjadril zväzový kapitán L. Bottlik, podal
vysvetlenie k termínu navrhovanej dĺţky trvania trénerskej zmluvy pre O. Gajdáča do 15. 5.
2009. Na záver vystúpil člen VV J. Karabáš a vyjadril sa k financovaniu VT a účasti druţstiev
na MT. Navrhol zaoberať sa otázkou finančnej spoluúčasti hráčov, resp. ich rodičov pri
finančne náročných zahraničných podujatiach.
Ondrej Gajdáč odpovede na svoje otázky akceptoval.

2). Kontrola uznesení
Uznesenie č. 1/09
VV SZVP ukladá predsedovi ŠTK, aby v spolupráci s klubmi 1. ligy mužov prispôsobil nové
hracie termíny k ukončeniu základnej časti EMM vodnopólovej extraligy mužov
Z: V. Illes predseda ŠTK
Úloha trvá. VV uloţil predsedovi ŠTK, aby do konca januára 2009 uzavrel dohodu s klubmi 1.
ligy muţov
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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. VV SZVP zároveň poukazuje na zároveň platný
Prestupový poriadok, podľa ktorého na vodnopólové stretnutie môžu nastúpiť najviac dvaja
zahraniční hráči za jeden klub.
Úloha trvá. VV konštatoval, ţe na SZVP doteraz neboli doručené originály poţadovaných
potvrdení.

Uznesenie č. 3/09
Navrhnutí členovia VV SZVP predložia na najbližšiom zasadnutí VV svoje koncepcie – plány
činnosti. Ďalej majú možnosť vybrať si svojich spolupracovníkov.
Pre oblasť legislatívy – zodpovedný Jozef Karabáš z dôvodu časovej zaneprázdnenosti
poţadovaný materiál nepredloţil. Úloha trvá.
Pre oblasť športu – zodpovedný Gabriel Kertész prezentoval svoju predstavu, ktorá vychádza
z koordinácie práce so zväzovým kapitánom L. Bottlikom, pozorovania a následnej analýzy
ligových zápasov u všetkých kategórií, kontaktov a konzultácií s trénermi a funkcionármi
jednotlivých klubov a následného prenosu poznatkov a návrhov riešení na pôdu SZVP.
Pre oblasť ekonomiky – zodpovedný Igor Propper, z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti jeho
koncepciu v písomnej podobe predstavil prezident SZVP.

Uznesenie č. 1/10
VV SZVP schvaľuje materiál pod názvom Ekonomika SZVP pre rok 2009 a nasledovné
roky, ktorý predložil na rokovanie VV SZVP Igor Propper takto :
1. účtovníčka pre rok 2009 je ing. Andrea Bilecová z Košíc, odmena je dohodnutá vo výške
5.000,- Skk /165,97 Eur/ mesačne, podľa dohody a formy s J. Karabášom,
2. mzdová pracovníčka na rok 2009 je Olina Filipovská z Košíc, odmena je dohodnutá
podľa počtu pracovných zmluv,( kaţdopádne nie viac ako doteraz),
3. podľa dohody s Prezidentom SZVP člen VV SZVP zodpovedný za ekonomiku (Igor
Propper) má zriadené všetky manipulačné prístupy k účtom SZVP v VÚB, a.s. a v
ČSOB, a.s.,
4. pokladne hotovosti SZVP a ich evidencia so zodpovednosťou generálneho sekretára
zostávajú na sekretariáte SZVP z dôvodu dotácie z peňaţného účtu VÚB, a.s. a moţnosti
operatívneho príjmu od jednotlivých klubov, ktoré platia poplatky a iné transakcie do
vlastnej pokladne, ktora nepodlieha kritériám o usmernení peňaţných tokov z
Ministerstva školstva SR,
5. po dohode s Prezidentom SZVP je potrebné vzriešiť otázku operatívneho trezoru ktorý
je potrebný k riešeniu danej problematiky,
6. k funkčnosti prehľadnej ekonomiky patrí aj disciplinovaný obeh dokladov, počnúc
vyúčtovaniami jednotlivých športových akcií, za ktoré je zodpovedná konkrétna osoba, a
to buď vedúci druţstva alebo tréner, alebo nimi určená osoba, ktorá pred danou
konkrétnou akciou musí byť známa. Termín vyúčtovania prevzatých peňaţných záloh je
bezodkladne po ukončení akcie,
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7. Ponecháva sa chod celej korešpondencie vrátane ekonomickej s adresátom doručenia na
sekretariát SZVP s tým, ţe faktúry budú preplácané iba s priloţenými objednávkami,
ktoré objednávky na základe schváleného športového kalendára vystavuje Generálny
sekretár SZVP,
8. Výnimku uvedeného postupu kolobehu dokladov tvoria prípady CTM a ŠSS, ktoré majú
vţdy samostatnú špecifikáciu vykonávania platieb zo strany SZVP,
9. Generálny sekretár je zodpovedný za dodrţiavanie športového kalendára SZVP a podľa
jednotlivých športových podnikov v dostatočnom časovom predstihu písomne /mailom/
informuje člena VV SZVP zodpovedného za ekonomiku, alebo členom VV SZVP
zodpovedným za ekonomiku určenú osobu (účtovníčku) o potrebe výberu konkrétneho
mnoţstva peňaţných prostriedkov z účtov SZVP vo forme potrebných peňaţných záloh
na jednotlivé konkrétne športové podniky podľa schváleného športového kalendára,
10. Po dohode s Prezidentom SZVP, spolupracovníkom pre oblasť ekonomiky SZVP pre
člena VV SZVP Igora Proppera je člen VV SZVP Jozef Karabáš a ako vysunutý
spolupracovník sa určuje Generálny sekretár Mgr. Róbert Bohuš,
11. Určuje sa členovi VV SZVP zodpovednému pre oblasť ekonomiky SZVP Igorovi
Propperovi operatívne usmernenia s dôrazom na prehľadné čerpanie peňaţných
prostriedkov postupne aplikovať v praxi a priebeţne informovať všetkých členov VV
SZVP o stave ekonomiky SZVP,

Uznesenie č. 4/09
VV SZVP ukladá členovi VV M. Pinčákovi realizovať všetky potrebné úkony pri
formulovaní odpovede SZVP na ponuku NCHZ o odpredaji NVC v Novákoch v prospech
SZVP a zároveň zplnomocňuje M. Pinčáka na zastupovanie VV SZVP pri osobných
rokovaniach v tejto veci,
Úloha trvá. VV konštatoval, ţe kvôli zdravotnej indispozícii M Pinčáka nie je splnená úloha –
odpoveď na ponuku NCHZ na odkúpenie NCVP v Novákoch za zostatkovú cenu vo výške
60 155 910 Sk, ktorá ponuka bola doručená na Sekretariát SZVP dňa 30.10.2008.

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.
Úloha splnená. J. Karabáš informoval prítomných o vykonaných krokoch súvisiacich s týmto
uznesením.

3). Mzdy reprezentačných trénerov, zväzového kapitána
a sekretariátu SZVP
VV prejednal dve koncepcie odmeňovania trénerov reprezentačných druţstiev všetkých
kategórií a to uzatvorenie trénerskych zmlúv s mesačnou mzdou, alebo uhrádzanie trénerskych
odmien podľa počtu odpracovaných dní. VV SZVP schválil odmeňovanie trénerov podľa počtu
odpracovaných dní takto :
Muţské kategórie:
U 20 .... 66,- € denne
U 18 .... 60,- € denne
U 16 .... 53,- € denne
Pre asistentov bola schválená jednotná denná odmena vo výške 15,- €
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Ţenské kategórie:
Ţeny .... 40,- € denne, asistent .... 12,- € denne
U 20 .... 35,- € denne, asistent .... 10,- € denne
U 16 .... 30,- € denne, asistent .... 8,- € denne
VV schvaľuje uzatvorenie pracovnej zmluvy s Mgr. Ladislavom Bottlikom - pracovný pomer na
pozíciu zväzový kapitán – šéftréner reprezentačných druţstiev. Nástup od 1.1.2009 na dobu
neurčitú. Odmena 713,67 € (21.500,- Sk) brutto mesačne podľa Smernice Ministerstva školstva
SR.
VV schvaľuje uzatvorenie pracovnej zmluvy s Ing. Štefanom Bottlikom - pracovný pomer na
pozíciu medzinárodný sekretár. Nástup od 1.1.2009 na dobu neurčitú. Odmena 464,71 €
(14.000,- Sk) brutto mesačne podľa Smernice Ministerstva školstva SR,
Ďalej VV schvaľuje pridelenie mobilného telefónu pre potreby medzinárodného sekretára
s ročným limitom do výšky 1.991,64 € (60.000,- Sk). Uvedené bude zabezpečené cez SZVP
marketing s.r.o.

4). Menovanie a mzdy trénerov CTM
V tomto bode programu vystúpil zväzový kapitán L. Bottlik. Predstavil svoju koncepciu
štruktúry CTM do budúcnosti. Podľa jeho návrhu by mali existovať tri hlavné centrá pre CTM:
- Bratislava – spádová oblasť pre Komárno, Nové Zámky, Piešťany, KŠK BA, UK BA
- Nováky – spádová oblasť pre NCHZ Nováky, Topoľčany, Vrútky, Ţilina
- Košice (ŠKP) – spádová oblasť pre ATU Košice, ČH Hornets Košice, ŠKP Košice,Prešov
Ďalej L. Bottlik predloţil písomný materiál – Kritéria výberu do Centra talentovanej mládeţe
pre vodné pólo. Oznámil prítomným, ţe uvedené kritéria boli odoslané do všetkých troch
navrhovaných hlavných centier.
Zväzový kapitán navrhol 3 trénerov zodpovedných za 3 spádové oblasti
Bratislava – Robert Bohuš (T2),
Nováky –
Peter Tkáč (T2),
ŠKP Košice - Eschwig Hajts Szabolcs (DT)

Uznesenie č. 2/10
1. VV SZVP schvaľuje Kritéria výberu do Centra talentovanej mládeţe pre vodné pólo
takto :
Kritériá sa určujú pre dve vekové kategórie:

kadeti (15 – 16 roční)
juniori (17 – 18 roční)

Špeciálne vodnopólové testy sa konajú počas dvoch dní nasledovne:
1. deň: (33 m, resp. 50m bazén) v tomto poradí počas jednej hodiny.
- 1. plávanie 400m voľným spôsobom
- 2. výšľap
- 3. plávanie 100 m voľným spôsobom
- 4. striedavé výskoky (výšľapy) s dotykom striedavo pravou a ľavou rukou do pravého
a ľavého rohu vodnopólovej bránky počas 30 sekúnd
2. deň:
- 5. 12 minútový beh na športovom ihrisku s meraním odbehnutých metrov
Limity:
Kadeti (15 – 16 roční)
Juniori (17 – 18 roční)
100 m
1:06,0 min.
1:02,0 min.
400 m
5:12,0 min.
5:02,0 min.
výšľap
150 cm
155 cm
30 s. skoky
8x
10 x
12 min. beh
2200 m
2400 m
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Hodnotenie:
Za splnený limit
Za nesplnený limit

1 bod
0 bodov

Okrem týchto limitov (testov) tréner subjektívne ohodnotí herný prejav a hernú inteligenciu
(tvorivosť, predvídavosť, zmysel pre kolektívny prejav) hráča s týmto ohodnotením:
- veľmi dobrý
2 body
- priemerný
1 bod
- slabý
0 bodov
Kaţdý testovaný hráč môţe získať maximálne 7 bodov, pre zaradenie do CTM je potrebné
dosiahnuť 4 body. Hráč, ktorý nezískal potrebné body (4), môţe test zopakovať v termíne medzi
2.- 3. týţdňom po prvom teste. Test sa musí zopakovať celý, teda nie iba neúspešná disciplína.

Uznesenie č. 3/10
VV SZVP ďalej ukladá menovaným trénerom vykonať v spolupráci s ostatnými oddielovými
trénermi tieto testy do 31.1.2009 a ich výsledky zaslať zväzovému kapitánovi a na SZVP. VV
určuje odmenu trénerom CTM podľa platných smerníc SZVP a podľa usmernenia MŠ SR
Ďalej zväz. kapitán oboznámil prítomných so zámerom navrhnúť CTM pre ţenské kategórie so
sídlom vo Vrútkach a ako zodpovedného trénera navrhol Ing. Mariána Ţuchu. Oznámil, ţe
vypracuje návrh kritérií pre výber do CTM aj pre ţenské kategórie.

Uznesenie č. 4/10
VV SZVP poveruje zväzového kapitána, aby v koordinácii s G. Kertészom a generálnym
sekretárom vypracoval funkčný model pre fungovanie CTM v daných kategŕiách do
28.2.2009.

5). Rozhodcovská komisia
1. V zmysle poţiadavky VV SZVP predseda RK Ing. Štefan Bottlik opätovne predloţil návrh na
úpravu ošatného pre rozhodcov od 1.1.2009 ako aj názor RK na zrušenie delegátov. Svoje
rozhodnutie odôvodnil uţ na predošlom zasadnutí VV 15.11.2008 v Košiciach.

Uznesenie č. 5/10
VV SZVP berie na vedomie predložený návrh predsedu RK a ukladá ekonomickej skupine pri
SZVP, aby navrhované zvýšenie ošatného prepočítala a výstup predložila na najbližšom
zasadnutí VV SZVP.
2. Predseda RK informoval, ţe podľa poţiadaviek FINA a LEN a splnených kritérií, pre tú
ktorú organizáciu, boli nahlásení nasledovní medzinárodní rozhodcovia pre rok 2009:
FINA: J. Bohát, Ing. Kratochvíl
LEN: J. Bohát, P. Kalinka, Ing. Kratochvíl, Ing. J. Ţucha, L. Ţurek

6). Medzinárodný styk - reprezentácia
Medzinárodný styk:
1. Medzinárodný sekretár Ing. Štefan Bottlik informoval, ţe podľa schválenia VV SZVP zo dňa
15.11.2009 bolo potvrdené písomne a zaslané na LEN:
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a/ prihlášky na ME 2009 vrátane kvalifikácii - bez záujmu o usporiadanie kvalifikácie pre tieto
družstvá " a/ ME "B"
- ženy
b/ ME "U-20" - muži
c/ ME "U-20" - ženy
b/ Potvrdenie organizovania MT High Tatras Cup /roč. 91/, 7.- 9. 8. 2009, neurčené miesto za účasti
7 družstiev: SVK, CRO,MNE, HUN, AUS, SRB plus ITA. Všetkých 6 federácii takisto spätne
potvrdilo účasť.
Na základe toho, že MT High Tatras Cup bude za účasti až 7 - 8 družstiev, medzinár. sekretár požiadal
o rozšírenie o 1 hrací deň t.j. 6.-9. 8. 2009, nakoľko túto zmenu je nutné nahlásiť na LEN a
účastníkom.
c/ SVK potvrdilo svoju účasť na nasledovných LEN turnajoch :
a/ MT Laval /FRA/, 22.-24.5.2009 / roč.91 /
b/ MT Sibenik /CRO/, 17.-19.7.2009 /roč.93 /
c/ MT Obrenovac /SRB/, 12.-16.8.2009 /roč.94/
Takisto bola potvrdená účasť nášho družstva aj na MT Hannover /GER/, 16.-18.8.2009 /roč.93/, ale zo
strany Nemcov naša účasť bola zrušená, nakoľko turnaja usporiadajú len za účasti 4 družstiev.
2. Informácie o ostatných medzinárodných akciách :
a/ ITA potvrdilo prijatie SVK na spoločný VT v Taliansku, čo bolo podmienkou prijatia ITA na MT
High Tatras Cup.
b/ FRA a GER potvrdilo svoju účasť na MT Low Tatras Cup /roč.93/, 10.-12.7.2009. V prípade FRA
je to reciprocita za MT Laval.
c/ MNE potvrdilo prijatie SVK na VT ako reciprocitu za MT High Tatras Cup.
d/ Irán potvrdil svoju účasť na MT alebo VT na Slovensku v kategóriách muži aj juniori na vlastné
náklady.
e/ ďalej budú ešte oslovené federácie na doplnenie 8. účastníka na vlastné náklady na MT High Tatras
Cup aj MT Low Tatras Cup ako aj iné podujatia podľa aktuálnej situácie.
Všetci naši partneri požadujú urýchlené upresnenie termínov ako aj miesta uskutočnenia turnajov v
SR, v závislosti od tej ktorej akcie. Na základe týchto skutočností medzinárodný sekretár žiada VV
resp. sekretariát SZVP o dodanie požadovaných údajov urýchlene, aby sme vedeli informovať
partnerov.

Uznesenie č. 6/10
VV SZVP súhlasí so štartom družstva Talianska na HTC 2009 a s prípadným ďalším
účastníkom na vlastné náklady. Určuje sa generálnému sekretárovi, aby oslovil všetky
slovenské vodnopólové kluby s cieľom predloženia finančných návrhov na usporiadanie
reprezentačných turnajov konaných v r. 2009 na Slovensku.
Medzinárodný sekretár ďalej informoval o ponuke LEN a vydavateľa o moţnosti objednania
medzinárodného časopisu plaveckých športov LEN Magazine, za úhradu (4,- EUR/ks bez
poštovného). Tento časopis vychádza 1 x štvrťročne.

Uznesenie č. 7/10
VV schvaľuje objednanie časopisu LEN Magazine v 4 exemplároch na rok 2009.
T: ihned

Zodp. : Medzinár. sekretár

- Dunajský pohár muţov 2009. Termín konania upresní VV SZVP po konzultácii so zväzovým
kapitánom.
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7). Rôzne
VV sa zaoberal moţnosťami skvalitnenia propagácie vodného póla na www.mokralopta.sk

Uznesenie č. 8/10
VV SZVP ukladá predsedovi ŠTK posielať kópie zápisov z každého vodnopólového zápasu a
to tak EMM extraligy mužov ako aj zo všetkých ostatných zápasov vo všetkých kategóriách
Ľubošovi Adamcovi na emailovú adresu (ladamec@gmail.com) a to za účelom skvalitnenia
poskytovania informácii širokej športovej verejnosti formou ich zverejnenia na
www.mokralopta.sk
Uznesenie č. 9/10
VV SZVP ukladá J. Karabášovi (legislatíva) a I. Propperovi (ekonomika) vypracovať nové
hodnoty poplatkov v € v predpisoch – smerniciach platných od 1.1.2009 v súťažnom ročníku
2008/2009 v termíne do 31.1.2009.
Uznesenie č. 10/10
VV SZVP berie na vedomie oznam prítomného člena VV SZVP Jána Ligockého, že sa
vzdáva ku dnešnému dňu (17.12.2008) funkcie konateľa SZVP marketing s.r.o.
Na základe rozhodnutia VV SZVP dňom 17.12.2008 je menovaný do funkcie konateľa
spoločnosti SZVP marketing s.r.o. pán Mgr. Jaroslav Suleň nar. 29.2.1976, r.č.: 760229/8902,
bytom Buzulucká 22, 040 22 Košice

Zapísal : Mgr. Robert Bohuš
Generálny sekretár SZVP

Schválil : Juraj Kula
Prezident SZVP

