ZÁPI S
z rokovania Valného zhromaždenia Slovenského zväzu vodného póla
konaného v Žiline dňa 2. októbra 2010
Počet pozvaných delegátov z hlasom rozhodujúcim
Počet prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim
Počet pozvaných delegátov s hlasom poradným
Počet prítomných delegátov s hlasom poradným

77
68
4
2

1). 2).
Rokovanie Valného zhromaždenia SZVP (VZ SZVP) otvoril prezident zväzu Juraj Kula,
ktorý privítal prítomných delegátov a hostí. Vedením priebehu rokovanie VZ SZVP poveril
člena VV SZVP Pavla Mihalkoviča.
Pavol Mihalkovič na úvod rokovania VZ SZVP navrhol, aby jedným hlasovaním rozhodli
prítomní delegáti o predloženom programe VZ SZVP ako aj o zložení pracovného
predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
Na základe tohto návrhu prítomní delegáti schválili program rokovania VZ SZVP,
pracovné predsedníctvo, mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu, to všetko nasledovne:
Program rokovania VZ SZVP :
1. Otvorenie, schválenie programu VZ
2. Voľba pracovného predsedníctva VZ, voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
3. Schválenie volebného poriadku
4. Správa Výkonného výboru SZVP o činnosti SZVP za obdobie od 17.2.2008 do 1.10.2010
5. Správa Kontrolnej komisie o činnosti SZVP
6. Diskusia
7. Zmena Stanov SZVP
8. Odvolanie a voľba Prezidenta SZVP
9. Odvolanie a voľba členov Výkonného výboru SZVP
10. Odvolanie a voľby členov Kontrolnej komisie SZVP
11. Delegovanie právomocí SZVP riadiť činnosť športovo-technickej komisie, disciplinárnej komisie
a rozhodcovskej komisie na VPKSR s.r.o.
12. Záver

Pracovné predsedníctvo – predseda Juraj Kula
členovia : Gabriel Kertész, Milan Kupka, Tibor Mészaros, Pavol Mihalkovič, Robert Bohuš,
Mandátová komisia - predseda: Robert Bohuš, členovia: Milan Kupka, Ľudovít Kubán
Volebná komisia - predseda: Štefan Šmihuľa, členovia: Miroslav Fabian, Ján Baranovič
Návrhová komisia - predseda: Pavol Komjathy, Tomáš Dolný, Roman Švaňa
Na základe zistenia Mandátovej komisie o počte prítomných delegátov s hlasom
rozhodujúcim Pavol Mihalkovič uviedol, že z pozvaných 77 delegátov sa ich prezentovalo
68, teda VZ SZVP je schopné uznášať sa.
Program VZ SZVP, zloženie pracovnéhp predsedníctva a zloženia mandátovej, volebnej
a návrhovej komisie boli prijaté počtom hlasov nasledovne : za : 61, proti.:3, zdržal sa hlasovania : 4
3).
Rokovací a volebný poriadok, ktorých návrhy predniesol Pavol Mihalkovič boli schválené
nasledovne : za : 67, proti : 0, zdržal sa hlasovania : 1
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4).
Správu Výkonného výboru SZVP o činnosti SZVP za obdobie od 17.2.2008 do 1.10.2010
predniesol prezident SZVP Juraj Kula.
5).
Správu Kontrolnej komisie SZVP (KK SZVP) o jej činnosti predniesol predseda KK SZVP
Karol Bačo. V rámci tohoto bodu vystúpil so správou o činnosti ŠTK SZVP predseda ŠTK SZVP
Viliam Illes
6).
V diskusii vystúpili 4 účastníci rokovania VZ SZVP:
7).
Návrh nových Stanov SZVP bol zaslaný v elektronickej podobe všetkým klubom v časovom
predstihu. Predsedajúci oboznámil prítomných o navrhovaných zmenách Stanov a to zníženie počtu
delegátov pri nasledujúcich valných zhromaždeniach, zníženie počtu členov VV SZVP s určením
konkrétnych úloh pre jednotlivých novozvolených členov VV.
P. Mihalkovič vyzval prítomných delegátov, aby vyslovili pripomienky, prípadne zmeny
navrhovaných Stanov SZVP.
S pripomienkou k návrhu vystúpil delegát Karol Bačo, navrhol ponechať doterajší počet delegátov,
predsedajúci nechal o tomto návrhu hlasovať.
Delegáti hlasovali o návrhu Karola Bača.
Bol zamietnutý počtom hlasov za: 27, proti. 19, zdržal sa hlasovania: 16
Pavol Mihalkovič dal o navrhovanom znení Stanov SZVP hlasovať.
Navrhované znenie Stanov SZVP bolo schválené počtom hlasov :
za : 56, proti :. 3, zdržal sa hlasovania : 4
8).
Vzhľadom na znenie novoprijatých Stanov SZVP delegát Jozef Karabáš navrhol hlasovať o odvolaní
prezidenta SZVP Juraja Kulu. Prezident SZVP bol odvolaný počtom hlaso v:
Za : 60, proti: 2, zdržal sa hlasovania: 5
Voľba prezidenta SZVP zodpovedného za legislatívu a metodiku.
Po odvolaní prezidenta predsedajúci VZ vyzval prítomných, aby predložili návrh na kandidáta na
nového prezidenta SZVP. Delegát Jozef Karabáš navrhol opätovne na post prezidenta SZVP Juraja
Kulu.
Jediný kandidát na funkciu prezidenta JUDr. Juraj Kula vystúpil pred VZ. Vo svojom
príhovore oboznámil prítomných so svojou predstavou ďalšieho smerovania v hnutí. Odôvodnil
zmenu v prijatých stanovách v záujme zlepšenia riadenia reprezentačných družstiev, skvalitnenia
športovej prípravy a zlepšenia metodickej prípravy trénerských kádrov nielen na reprezentačnej ale aj
klubovej úrovni.
Delegát Jozef Karabáš navrhol, aby voľby prezidenta ako aj členov VV SZVP a členov
komisií prebehli verejným hlasovaním. Predsedajúci dal o tomto návrhu hlasovať: návrh bol schválený
počtom hlasov : za: 66, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2
Prezident SZVP bol zvolený počtom hlasov : za : 60, proti :. 1, zdržal sa hlasovania : 7
9).
Členovia doterajšieho VV SZVP boli po verejnom hlasovaní odvolaní počtom hlasov :
za : 64, proti :. 0, zdržal sa hlasovania : 4
Voľba člena VV SZVP zodpovedného za mužské reprezentačné výbery.
V mene delegátov klubu ČH Hornets Košice navrhol Jozef Karabáš za kandidáta do tejto
funkcie Ing. Štefana Šmihuľu. Iný kandidát nebol navrhnutý.
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Ing. Štefan Šmihuľa bol zvolený počtom hlasov :
za : 63, proti : 1, zdržal sa hlasovania : 4
Voľba člena VV SZVP zodpovedného za ženské reprezentačné výbery.
Ing. Štefan Šmihuľa navrhol za kandidáta do tejto funkcie Ing. Jána Baranoviča.
Delegát z klubu ŠKP Košice S. Báňás navrhol ako ďalšieho kandidáta Jozefa Hrošíka, ten
však svoju kandidatúru neprijal.
Ing. Ján Baranovič bol zvolený počtom hlasov :
za : 65, proti :. 0, zdržal sa hlasovania : 3
Voľba člena VV SZVP zodpovedného za ekonomiku.
Jozef Mišík navrhol za kandidáta do tejto funkcie Pavla Mihalkoviča.
Pavol Mihalkovič bol zvolený počtom hlasov :
za : 67, proti :0, zdržal sa hlasovania : 1
Voľba člena VV SZVP zodpovedného za za materiálno-technické zabezpečenie.
Viliam Illes navrhol za kandidáta Pavla Komjáthyho, a Rudolf Turčan navrhol za kandidáta
do tejto funkcie Milana Kupku. Obidvaja svoju kandidatúru prijali.
Milan Kupka bol zvolený počtom hlasov :
za : 57, proti :0, zdržal sa hlasovania : 11
Pavol Komjáthy nebol úspešný pri hlasovaní :
za : 9, proti : 42, zdržal sa hlasovania : 17
10).
Odvolanie Predsedu a členov Kontrolnej komisie SZVP v zložení :
predseda Karol Bačo, členovia Jozef Cifra a Vladimír Schneidgen.
Kontrolná komisia SZVP bola odvolaná počtom hlasov :
za : 57, proti : 3, zdržal sa hlasovania : 9
Voľba predsedu Kontrolnej komisie a členov kontrolnej komisie SZVP :
Jozef Karabáš navrhol do funkcie predsedu Kontrolnej komisie SZVP Rudolfa Turčana, za jej
členov Konštantína Gliča a Juraja Čuláka. Viliam Illes navrhol za predsedu Kontrolnej komisie Karola
Bača. Karol Bačo svoju kandidatúru neprijal.
Kontrolná komisia v zložení predseda: Rudolf Turčan, členovia Konštantín Glič a Juraj Čulák
bola zvolená :
za : 54, proti : 0, zdržal sa hlasovania : 14
11).
Delegovanie právomocí SZVP riadiť činnosť športovo-technickej komisie, disciplinárnej
komisie a rozhodcovskej komisie na VPKSR s.r.o.
O slovo sa prihlásil prezident SZVP Juraj Kula. Oboznámil prítomných o vzniku samostatného
subjektu, ktorého členmi je osem klubov vodného póla na Slovensku. Vysvetlil dôvody, ktoré viedli
k prijatiu tohto rozhodnutia. Podrobnejšie vysvetlenie tejto problematiky sa nachádza v novoprijatých
Stanovách SZVP.
S pripomienkou o nutnosti zriadiť Etickú komisiu vystúpil Viliam Illes. Predsedajúci schôdze
mu v reakcii odpovedal, že jedinú komisiu, ktorú výlučne volí VZ SZVP, je Kontrolná komisia, čiže
zriadenie etickej komisie bude v kompetencii združenia klubov.
Návrh o delegovaní právomocí SZVP riadiť činnosť športovo-technickej komisie,
disciplinárnej komisie a rozhodcovskej komisie na VPKSR s.r.o. bol prijatý :
za : 65, proti : 0, zdržal sa hlasovania : 4
12).
Na záver sa predsedajúci VZ Pavol Mihalkovič poďakoval prítomným delegátom za účasť, za
korektnú spoluprácu a zaželal prítomným veľa úspechov v práci vo vodnopólovom hnutí.
V Žiline dňa 2.10.2010

Zapísal : Mgr. Róbert Bohuš

Schválil : JUDr. Juraj Kula

