ZÁP IS
z rokovania Valného zhromaždenia Slovenského zväzu vodného póla,
konaného v Žiline, dňa 06. novembra 2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim : 38
Počet prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim : 36
Počet pozvaných hostí: 1
Počet prítomných hostí: 1
1/

Otvorenie, schválenie programu VZ

Rokovanie Valného zhromaţdenia SZVP (ďalej len VZ SZVP) otvoril člen Výkonného
výboru SZVP Ján Baranovič, ktorý privítal prítomných delegátov a hostí. Na základe
prezenčnej listiny Ján Baranovič uviedol, ţe z pozvaných 38 delegátov sa ich prezentovalo 36,
čo je viac ako nadpolovičná väčšina a VZ SZVP je schopné uznášať sa. P. Baranovič vyzval
následne prítomných delegátov, aby hlasovaním rozhodli o predloţenom programe VZ SZVP.
VV SZVP predloţil návrh programu VZ
Program rokovania VZ SZVP:
1.
Otvorenie, schválenie programu VZ
2. Voľba mandátovej, volebnej, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa
zápisnice
3.
Schválenie rokovacieho poriadku
4.
Schválenie volebného poriadku
5.
Správa o činnosti SZVP (za obdobie 22.5.2016 - 20.10.2016)
6.
Správa kontrolnej komisie SZVP
7.
Správa Športovo-technickej komisie SZVP (za obdobie 22.5.2016 - 20.10.2016)
8.
Správa Trénersko-metodickej komisie SZVP (za obdobie 22.5.2016 - 20.10.2016)
9.
Správa Rozhodcovskej komisie SZVP (za obdobie 22.5.2016 - 20.10.2016)
10.
Správa Disciplinárnej komisie SZVP (za obdobie 22.5.2016 - 20.10.2016)
11.
Ukončenie prijímania kandidátok k voľbám
12.
Diskusia
13. Odvolanie členov Výkonného výboru SZVP, predsedov, podpredsedov a členov
Disciplinárnej komisie SZVP, Matričnej komisie SZVP, Arbitráţnej komisie SZVP a
Kontrolnej komisie SZVP
14. Voľba prezidenta SZVP
15. Voľba členov Výkonného výboru SZVP
16. Voľba predsedu, podpredsedu a členov Disciplinárnej komisie SZVP
17. Voľba predsedu, podpredsedu a členov Matričnej komisie SZVP
18. Voľba predsedu, podpredsedu a členov Arbitráţnej komisie
19. Správa volebnej komisie
20. Správa návrhovej komisie
21. Záver
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Schválenie programu VZ SZVP
Delegáti schválili program rokovania VZ SZVP
Za: 34
Zdrţal sa : 0
Proti : 1
2/
Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa
zápisnice
VV SZVP predloţil návrh Mandátovej komisie.
Mandátová komisia – predseda : Ondrej Gajdáč, členovia : Peter Radič, Tomáš Balog
Za : 32
Zdrţal sa : 3
Proti : 0
VV SZVP predloţil návrh Volebnej komisie.
Volebná komisia – predseda : Štefan Dabrovský, členovia : Attila Szabó Kulcsár, Ľudovít
Kubán
Za : 32
Zdrţal sa : 3
Proti : 0
VV SZVP predloţil návrh Návrhovej komisie.
Návrhová komisia – predseda :Adama Czaszko, členovia : Oľga Bartoňová, Alena
Harčaríková
Za: 32
Zdrţal sa : 3
Proti : 0
VV SZVP predloţil návrh zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
Zapisovateľ- Oľga Bartoňová
Overovateľ zápisnice Štefan Šmihuľa
Za: 35
Zdrţal sa : 0
Proti : 0
3/
Schválenie rokovacieho poriadku
VV SZVP predloţil návrh rokovacieho poriadku.
Za: 36
Zdrţal sa : 0
Proti : 0
4/
Schválenie volebného poriadku
P. Myndiuk predloţil pripomienku k čl. 4 bod b), a to so zapracovaním zmeny: ,, štyria
členovia VV SZVP sa volia spolu.“
Za : 35
Zdrţal sa : 0
Proti : 0
5/
Správa o činnosti SZVP( za obdobie 22.5.2016- 20.10.2016)
Správu o činnosti SZVP( za obdobie 22.5.2016- 20.10.2016) VZ SZVP zobralo na vedomie.
6/
Správa Kontrolnej komisie SZVP
Správu Kontrolnej komisie SZVP nebola do dňa konania VZ SZVP predloţená. VZ SZVP
zaväzuje VV SZVP vyţiadať výročnú správu kontrolnej komisie.
7/
Správa Športovo-technickej komisie SZVP( za obdobie 22.5.2016- 20.10.2016)
Správu Športovo-technickej komisie SZVP ( za obdobie 22.5.2016- 20.10.2016) VZ SZVP
zobralo na vedomie.
8/
Správa Trénersko-metodickej komisie SZVP( za obdobie 22.5.2016- 20.10.2016)
Správu Trénersko-metodickej komisie SZVP ( za obdobie 22.5.2016- 20.10.2016) VZ SZVP
zobralo na vedomie.
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9/
Správa Rozhodcovskej komisie SZVP( za obdobie 22.5.2016- 20.10.2016)
Správu Rozhodcovskej komisie SZVP ( za obdobie 22.5.2016- 20.10.2016) VZ SZVP zobralo
na vedomie.
10/
Správa Disciplinárnej komisie SZVP( za obdobie 22.5.2016- 20.10.2016)
Správu Disciplinárnej komisie SZVP ( za obdobie 22.5.2016- 20.10.2016) VZ SZVP zobralo
na vedomie.
11/
Ukončenie prijímania kandidátok k voľbám.
Ján Baranovič vyzval prítomných delegátov, aby ukončili odovzdávanie
kandidátov do volieb.

návrhov na

Prestávka.
12/
Diskusia
Ján Baranovič:
VZ SZVP predniesol dosiahnuté úspechy ţenskej kategórie U16 za rok 2016. Taktieţ
prezentoval svoj názor ohľadne stúpajúcej výkonnosti ţenských kategórií, nakoľko máme aj
niekoľko hráčok v zahraničí, konkrétne 4 hráčky v Maďarsku, 1 v Taliansku a 1 v Nemecku.
Jozef Karabáš:
VZ SZVP predloţil otázku, či potrebujeme federáciu ako organizáciu aj naďalej, keď
splývame s plavcami a rozpútal diskusiu čo treba robiť ďalej a ak chceme zachovať SZVP ako
občianske zdruţenie, čo chceme aby robilo ďalej. Taktieţ navrhol, aby sa o tom rozhodlo
hlasovaním, ale keďţe nepadol od nikoho návrh, tak nebolo o čom hlasovať.
Ivan Kolárik:
VZ SZVP poloţil otázku, prečo nebol kandidát nominovaný z doterajšeho vedenia SZVP do
sekcie v SPF, aby chodil na stretnutia s SPF aspoň ako zdroj na predávanie ďalších
informácií.
Štefan Šmihuľa:
Reagoval na diskusný príspevok p. Kolárika, ţe nič nebolo zanedbané a do VZ SZVP bol
práve on nominovaný ako viceprezident za vodné pólo v SPF a zúčastňoval sa všetkých
stretnutí. Po VZ SZVP a zvolení nových čenov VV SZVP, budú práve títo donominovaní do
sekcie vodného póla v rade SPF.
Ondrej Gajdáč:
Reagoval na diskusný príspevok Jozefa Karabáša, ţe podľa jeho názoru by Slovenský zväz
vodného póla mal fungovať naďalej, otázne však je, či budeme vedieť rozhodovať o všetkých
podstatných veciach a taktieţ financiách tak, ako doteraz.

3

Pavol Komjáthy:
Vyjadril názor, ţe či fungujeme ako pred zlúčením s SPF alebo či to bude sekcia, tak to nemá
absolútne ţiadny vplyv na fungovanie vodného póla, iba nás SPF bude kontrolovať ako
pridruţený subjekt a tieţ je za zachovanie SZVP ako organizácie.
Ladislav Bottlik:
VZ SZVP predloţil otázku, či predseda ktorý sa bude voliť bude najvyšší predstaviteľ a či
bude vo svojom rozhodovaní samostatný?
Štefan Šmihuľa:
VZ SZVP predniesol návrh, ţe najvyšší zvolený predstaviteľ by sa mal morálne zaviazať, aby
nominoval rovnakých ľudí ako si zvolí VZ SZVP.
Michal Gogola:
Vyjadril svoj negatívny postoj k príspevku Jozefa Karabáša a ţe nechápe jeho ideu moţného
zrušenia SZVP.
Ján Baranovič:
Doplnil myšlienku Štefana Šmihuľu, ţe by bolo dobré zaviazať novozvolených členov VV
SZVP, ţe budú fungovať, prezident SZVP ako viceprezident a členovia VV SZVP členovia
sekcie.
Štefan Šmihuľa:
V budúcnosti, po voľbách bude nutné zakomponovať do stanov princípy, ktoré budú
deklarovať záväzok volených členov VZ nominovať do sekcie demokraticky zvolených
zástupcov do orgánov SPF. Mali by sme rozhodnúť o platforme (Únia/Zdruţenie klubov
vodného póla) na ktorej budú "primárne" voľby prebiehať, spravidla v niekoľko týţdňovom
predstihu pred voľbami v SPF.
Ladislav Bottlik:
VZ SZVP poloţil otázku, či aj naďalej budeme mať vlastné stanovy, budeme samostatný
subjekt alebo budú jedny stanovy? Štefan Šmihuľa na otázku reagoval, ţe vodné pólo bude
spravované prostredníctvom SPF a jej sekcie vodného póla, ktorá sa bude samozrejme riadiť
stanovami SPF. To samozrejme neovplyvňuje moţnosť zachovania SZVP ako samostatného
občianskeho zdruţenia napr. pod zmenených názvom.
Štefan Studený
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Spájanie s SPF je proces akejsi centralizácie danej novým zákonom o športe a nie je priestor
na strach či obavy, pretoţe je celý tento proces ošetrený tak, ţe si nemôţeme jeden druhému
spôsobiť ujmu, v opačnom prípade by to malo dosah na oprávnenosť pri ţiadaní o dotáciu.
13/
Odvolanie členov Výkonného výboru SZVP, predsedov, podpredsedov a členov
Disciplinárnej komisie SZVP, Matričnej komisie SZVP, Arbitrážnej komisie SZVP a
Kontrolnej komisie SZVP
Všetci členovia VV SZVP, predsedovia, podpredsedovia a členovia komisií SZVP boli
odvolaní.
14/

Voľba prezidenta SZVP

Návrhy na kandidátov prezidenta SZVP:
Štefan Šmihuľa
Ladislav Bottlik
Pavol Komjáthy
Voľba prezidenta SZVP – tajná voľba.
Kandidát Štefan Šmihuľa získal 20 hlasov. Kandidát Ladislav Bottlik získal 2 hlasy a
kandidát Pavol Komjáthy získal 13 hlasov.
Na základe získaného počtu hlasov bol kandidát Štefan Šmihuľa zvolený za prezidenta SZVP.
15/

Voľba členov Výkonného výboru SZVP

Návrhy na kandidátov člena VV SZVP:
Štefan Studený
Marek Giba
Karol Bačo
Bottlik Ladislav
Michal Gogola
Ján Šurim
Pavol Komjáthy
Ján Baranovič
Voľba členov VV SZVP – tajná voľba.
V prvom kole hlasovania boli zvolení kandidáti Michal Gogola, Karol Bačo a Ján Baranovič
boli zvolení za členov VV SZVP v prvom kole so získanou nadpolovičnou väčšinou hlasov.
Michal Gogola získal 26 hlasov, Karol Bačo 23 hlasov a Ján Baranovič získal 22 hlasov.
V prvom kole hlasovania neboli zvolení s nadpolovičnou väčšinou získaných hlasov kandidát
Štefan Studený, ktorý získal v prvom kole hlasovania 15 hlasov, kandidát Marek Giba, ktorý
získal prvom kole hlasovania 10 hlasov, kandidát Ladislav Bottlik, ktorý získal v prvom kole
5

hlasovania 3 hlasy, kandidát Ján Šurim, ktorý získal v prvom kole hlasovania 5 hlasov a
kandidát Pavol Komjáthy, ktorý získal v prvom kole hlasovania 14 hlasov.
V druhom kole voľby bol zvolený Štefan Studený ako 5. člen VV SZVP so 16 hlasmi.
Kandidát Ján Šurim sa ešte pred druhým hlasovaním vzdal kandidatúry. Kandidát Pavol
Komjáthy získal v druhom kole hlasovania8 hlasov, kandidát Marek Giba získal 10 hlasov a
kandidát Ladislav Bottlik získal 1 hlas.
Zloženie Výkonného výboru SZVP:
Štefan Šmihuľa- prezident SZVP
Michal Gogola- člen Výkonného výboru SZVP
Karol Bačo- člen Výkonného výboru SZVP
Ján Baranovič- člen Výkonného výboru SZVP
Štefan Studený- člen Výkonného výboru SZVP
16/

Voľba predsedu, podpredsedu a členov disciplinárnej komisie SZVP

Návrhy na kandidátov – predsedu, podpredsedu a člena disciplinárnej komisie SZVP
Adam Czaszko- predseda Disciplinárnej komisie SZVP
Rastislav Krajčík- podpredseda Disciplinárnej komisie SZVP
Ján Šurim- člen Disciplinárnej komisie SZVP
Kandidát Adam Czaszko bol zvolený za predsedu disciplinárnej komisie SZVP s
nadpolovičnou väčšinou získaných hlasov. Získal 34 hlasov.
Kandidát Rastislav Krajčík bol zvolený za podpredsedu disciplinárnej komisie SZVP s
nadpolovičnou väčšinou získaných hlasov. Získal 35 hlasov.
Kandidát Ján Šurim bol zvolený za člena disciplinárnej komisie SZVP s nadpolovičnou
väčšinou získaných hlasov. Získal 33 hlasov.
17/

Voľba predsedu, podpredsedu a členov matričnej komisie SZVP

Návrhy na kandidátov – predsedu, podpredsedu a člena Matričnej komisie SZVP
Pavol Mihalkovič- predseda Matričnej komisie SZVP
Alena Harčariková- podpredseda Matričnej komisie SZVP
Ivana Mihalkovičová- člen Matričnej komisie SZVP
Kandidát Pavol Mihalkovič bol zvolený za predsedu Matričnej komisie SZVP s
nadpolovičnou väčšinou získaných hlasov. Získal 24 hlasov.
Kandidát Alena Harčariková bola zvolená za podpredsedu Matričnej komisie SZVP s
nadpolovičnou väčšinou získaných hlasov. Získala 31 hlasov.
Kandidát Ivana Mihalkovičová bola zvolená za člena Matričnej komisie SZVP s
nadpolovičnou väčšinou získaných hlasov. Získala 21 hlasov.
18/

Voľba predsedu, podpredsedu a členov arbitrážnej komisie SZVP
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Návrhy na kandidátov – predsedu, podpredsedu a člena arbitrážnej komisie SZVP
Erik Kolár- predseda Arbitráţnej komisie SZVP
Miroslav Grutka- podpredseda Arbitráţnej komisie SZVP
Tomáš Balog- člen Arbitráţnej komisie SZVP
Kandidát Erik Kolár bol zvolený za predsedu Arbitráţnej komisie SZVP s nadpolovičnou
väčšinou získaných hlasov. Získal 26 hlasov.
Kandidát Miroslav Grutka bol zvolený za podpredsedu Arbitráţnej komisie SZVP s
nadpolovičnou väčšinou získaných hlasov. Získal 26 hlasov.
Kandidát Tomáš Balog bol zvolený za člena Arbitráţnej komisie SZVP s nadpolovičnou
väčšinou získaných hlasov. Získal 28.
19/

Správa volebnej komisie

Správu volebnej komisie predniesol Štefan Dabrovský a VZ SZVP ju vzalo na vedomie.
20/

Správa návrhovej komisie

Správu návrhovej komisie predniesla Alena Harčaríková a VZ SZVP ju vzalo na vedomie.
21/

Záver

Na záver sa predsedajúci Ján Baranovič poďakoval prítomným delegátom za účasť.
Ţilina, 06.11.2016

Zapísala: Oľga Bartoňová
Overil: Štefan Šmihuľa
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