ZÁPIS
z rokovania Valného zhromaždenia Slovenského zväzu vodného póla,
konaného v Žiline, dňa 22. mája 2016.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim :
Počet prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim :
Počet pozvaných hostí:
Počet prítomných hostí:

38
26
10
3

1/
Otvorenie, schválenie programu VZ
Rokovanie Valného zhromaždenia SZVP (ďalej VZ SZVP) otvoril člen Výkonného výboru SZVP
Pavol Mihalkovič ( poverený vedením VZ SZVP) , ktorý privítal prítomných delegátov a hostí.
P. Mihalkovič na úvod rokovania prenechal slovo p. prezidentovi Slovenského zväzu vodného póla
(ďalej SZVP), ktorý počas svojho príhovoru a poďakoval prítomným za doterajšiu spoluprácu a
abdikoval z funkcie prezidenta SZVP. Následne p. J.Kula pripomenul, že v priebehu VZ SZVP bude
nutné zvoliť si zástupcu SZVP do Slovenského olympijského výboru, nakoľko 08.07.2016 sa bude
konať Valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru.
Z dôvodu odstúpenia Juraja Kulu z funkcie prezidenta SZVP, potreby zvolenia zástupcu SZVP do
Slovenského olympijského výboru, P. Mihalkovič navrhol doplniť program VZ o bod „Voľba
zástupcu SZVP do SOV“.
Zároveň konštatoval, že SZVP do zvolenia nového prezidenta SZVP bude v zmysle stanov viesť 4členný VV SZVP.
P.Karabáš na základe požiadaviek nového zákona o športe navrhol, aby do programu VZ bol doplnený
bod „Voľba kontrolóra SZVP“.
P.Mihalkovič vyzval prítomných delegátov, aby hlasovaním rozhodli aj o zaradení bodu „Voľba
zástupcu SZVP do SOV“ ako bod 15 a bodu „Voľba kontrolóra SZVP“ ako bodu 17. do programu
rokovania VZ SZVP.
Všetci prítomní delegáti jednohlasne odsúhlasili zaradenie bodu č. 15 a č. 17 do programu rokovania
VZ SZVP.
P. Mihalkovič následne vyzval prítomných delegátov, aby hlasovaním rozhodli o predloženom
programe VZ SZVP ako celku.
Na základe prezenčnej listiny P. Mihalkovič uviedol, že z 38 pozvaných delegátov sa ich prezentovalo
26, teda 68,42% - VZ SZVP je schopné uznášať sa.
P. Mihalkovič zopakoval návrh program VZ.
Program rokovania VZ SZVP:
1.
Otvorenie, schválenie programu VZ
2.
Schválenie rokovacieho poriadku
3.
Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4.
Výročná správa prezidenta SZVP o činnosti SZVP od 30.11.2014 do 22.05.2016- p. Kula
5.
Správa člena VV SZVP zodpovedného za mužské reprezentačné výbery od
30.11.2014 do 22.05.2016- p. Šmihula
6.
Správa člena VV SZVP zodpovedného za ženské reprezentačné výbery od
30.11.2014 do 22.05.2016- p. Baranovič
7.
Správa člena VV zodpovedného za ekonomiku od 30.11.2014 do 22.05.2016 a schválenie
rozpočtu na rok 2016- p. Mihalkovič
8.
Správa Kontrolnej komisie SZVP od 30.11.2014 do 22.05.2016- p. Dolný
9.
Správa Športovo-technickej komisie SZVP od 30.11.2014 do 22.05.2016- p. Mihalkovič,
p. Baranovič
10.
Správa Trénersko-metodickej komisie SZVP od 30.11.2014 do 22.05.2016- p. Gajdáč
11.
Správa Rozhodcovskej komisie SZVP od 30.11.2014 do 22.05.2016- p. Bohát
12.
Správa Disciplinárnej komisie SZVP od 30.11.2014 do 22.05.2016- p. Czaszko
13.
Prestávka
14.
Diskusia
15.
Voľba zástupcu SZVP do SOV
16.
Návrh, zmena a schválenie Stanov SZVP
17.
Voľba kontrolóra SZVP
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18.
19.

Správa návrhovej komisie
Záver

Delegáti schválili program rokovania VZ SZVP
Za: 26
Proti : 0
Zdržal sa : 0
2/
Schválenie rokovacieho poriadku a programu VZ
VV SZVP predložil návrh rokovacieho poriadku.
Delegáti schválili rokovací poriadok VZ SZVP.
Za: 26
Proti : 0
Zdržal sa : 0
3/
Voľba mandátovej a návrhovej komisie
VV SZVP predložil návrh Mandátovej komisie.
Mandátová komisia – predseda : Myndiuk Ľubomír, členovia : Beniková Mária, Nedelka Martin
Za : 25
Proti : 0
Zdržal sa : 1
VV SZVP predložil návrh Návrhovej komisie.
Návrhová komisia – predseda : Bartoňová Oľga, členovia : Czaszko Adam, Kulcsár Szabó Attila
Za : 25
Proti : 0
Zdržal sa : 1
4/
Výročná správa prezidenta SZVP o činnosti SZVP od 30.11.2014 do 22.05.2016- p. Kula
Správu prezidenta SZVP o činnosti SZVP za obdobie od 30.11.2014 do 22.05.2016 predniesol
prezident SZVP Juraj Kula.
5/
Správa člena VV SZVP zodpovedného za mužské reprezentačné výbery od 30.11.2014
do
22.05.2016- p. Šmihula
Správu člena VV SZVP zodpovedného za mužské reprezentačné výbery predniesol príslušný člen VV
SZVP Štefan Šmihuľa.
Správa člena VV SZVP zodpovedného za ženské reprezentačné výbery od 30.11.2014 do
22.05.2016- p. Baranovič
Správu člena VV SZVP zodpovedného za ženské reprezentačné výbery prečítal z dôvodu
neprítomnosti príslušného člena VV SZVP Jána Baranoviča predsedajúci Pavol Mihalkovič.
6/

Správa člena VV zodpovedného za ekonomiku od 30.11.2014 do 22.05.2016 a schválenie
rozpočtu na rok 2016- p. Mihalkovič
Správu člena VV SZVP zodpovedného za ekonomiku predniesol príslušný člen VV SZVP Pavol
Mihalkovič.
7/

8/
Správa Kontrolnej komisie SZVP od 30.11.2014 do 22.05.2016
Správu Kontrolnej komisie SZVP nebola do dňa 22.05.2016 predložená na rokovanie VZ SZVP.
Správa Športovo-technickej komisie SZVP od 30.11.2014 do 22.05.2016- p.Mihalkovič,
p. Baranovič
Správu Športovo-technickej komisie SZVP predniesol predseda ŠTK Pavol Mihalkovič.
9/

10/
Správa Trénersko-metodickej komisie SZVP od 30.11.2014 do 22.05.2016-p. Gajdáč
Správu Trénersko-metodickej komisie SZVP predniesol predseda TMK Ondrej Gajdáč.
11/
Správa Rozhodcovskej komisie SZVP od 30.11.2014 do 22.05.2016- p. Bohát
Správu Rozhodcovskej komisie SZVP predniesol predseda RK Ján Bohát.
12/
Správa Disciplinárnej komisie SZVP od 30.11.2014 do 22.05.2016- p. Czaszko
Správu Disciplinárnej komisie SZVP predniesol predseda DK Adam Czaszko.
Následne predsedajúci predniesol návrh, aby delegáti vzali prednesené správy na vedomie.
Delegáti zobrali prednesené správy na vedomie.
Za: 26
Zdržal sa : 0
Proti : 0
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13/

Prestávka

14/
Diskusia
V diskusii vystúpil so svojim príspevkom:
Martin Nedelka:
 Vystúpil aj s nesúhlasom voči udeleniu trestu a rozhodnutiu DK SZVP a súvisiacim výkonom
rozhodcu na turnaji organizovanom klubom KVP Komárno
 Vo svojom diskusnom príspevku uviedol, že zo strany organizátora boli podané nepresné
inštrukcie, že hráči nepotrebujú na príchod do Komároma (HUN) pas, lebo je to krajina EÚ,
ale títo hráči ešte nemajú 15 r. a tým pádom ani občiansky preukaz
 Vidí problém vo veku štartujúcich hráčov, kde vidí občas preťažovanie mladších hráčov a
kladenie vysokých nárokov na hráčov v ich veku
 Taktiež vidí v problém v tréneroch, ktorí z jeho pohľadu dostatočnú kvalifikáciu. Nato
reagoval p. Jozef Karabáš, že to nie je úplne pravda, nakoľko jeden zo spomínaných trénerov
p. Velický licenciu má.
Ján Bohát:
 Reagoval na vystúpenie Martina Nedelku so slovami, že rozhodca bol nový a následne
poučený, aby viac zohľadňoval vekovú kategóriu zápasu.
Martin Filipkov:
 V diskusii vystúpil s ponúknutím svojej pomoci pri určovaní ďalšieho smerovania vodného
póla. Naznačil aj to, že sa pravdepodobne v blízkej dobe stane prezidentom žilinského
vodnopólového klubu.
 Taktiež vo svojom diskusnom príspevku prečítal list, ktorý napísal p. prezidentovi SR
Andrejovi Kiskovi so žiadosťou o prijatie zástupcov slovenského vodného póla pánom
prezidentom SR.
Ivan Kolárik
 V diskusii vyjadril svoj názor, že by bolo vhodné zorganizovať spoločné stretnutia trénerov a
rozhodcov, aby sa v budúcnosti vyhlo konfliktom. Na stretnutí by si napríklad urobili
spoločne videorozbory zápasov.
Jozef Karabáš
 Predniesol názor, žeby bolo vhodné delegátom vysvetliť aj situáciu ohľadne možného zlúčenia
SZVP a Slovenskej plaveckej federácie, ktorá ak sa udeje, tak sa tak stane do 30.09.2016,
kedy budú naše dve federácie vystupovať pod jedným právnym subjektom.
 Následne p. Mihalkovič predniesol výsledky z rokovania so Slovenskou plaveckou federáciou
, na ktorom sa zúčastnil aj spolu s p. Karabášom a p. Kulom.
 Martin Filipkov vstúpil do diskusie a prisľúbil svoju pomoc a podporu, pokiaľ bude môcť
Ondrej Gajdáč
 položil otázku v súvislosti s požiadavkami nového zákonu o športe a novými stanovami SZVP
a s povinnosťou upraviť klubové stanovy v súlade s novými stanovami SZVP, aby mohol
klub využívať výhody, ktoré mu nový zákon o športe ponúka. Otázkou sa chcel informovať
najmä dokedy je nevyhnutné si klubové stanovy takto upraviť.
15/
Voľba zástupcu SZVP
Pred samotným zahájením návrhov kandidátov na zástupcu SZVP v SOV, P. Mihalkovič predniesol
volebné zásady voľby zástupcu SZVP do SOV a následne vyzval prítomných delegátov, aby
hlasovaním prijali volebné zásady.
Volebné zásady voľby zástupcu SZVP do SOV:
1. zástupcu SZVP v SOV môže navrhnúť ktorýkoľvek prítomný delegát VZ SZVP.
2. zástupcom SZVP v SOV môže byť ľubovoľný člen SZVP.
Delegáti prijali prednesené volebné zásady.
Za: 26
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Návrhy na kandidátov na zástupcu SZVP v SOV:
 Michal Gogola alebo Peter Nižný ( navrhol Jozef Karabáš)- ani jeden neprijal kandidatúru
a navrhli Štefana Šmihulu
 Štefan Šmihula- prijal kandidatúru
 Martin Filipkov ( navrhol Martin Filipkov)- prijal kandidatúru
 Juraj Kula (navrhol Pavol Hudák)- prijal kandidatúru
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 Pavol Komjáthy- neprijal kandidatúru
Voľba zástupcu SZVP:
Martin Filipkov- 0 hlasov
Juraj Kula- 5 hlasov
Štefan Šmihula- 18 hlasov
Zdržal sa- 1 hlas
Kandidát Štefan Šmihuľa bol zvolený za zástupcu SZVP v SOV.
16/
Návrh, zmena a schválenie Stanov SZVP
P. Mihalkovič oboznámil prítomných delegátov, že nové stanovy SZVP budú platné iba do doby
zlúčenia sa so Slovenskou plaveckou federáciou, za predpokladu, ak sa tak stane.
Ľubomír Myndiuk predniesol svoj návrh na stiahnutie návrhu Stanov SZVP a jeho opätovné
prepracovanie, nakoľko po preštudovaní stanov v nich postrehol veľa nezrovnalostí.
P. Mihalkovič upozornil delegátov na riziko neschválenia nových stanov SZVP, ktoré budú v súlade
s so zákonom o športe a vyzval prítomných delegátov hlasovať o návrhu na stiahnutie predloženého
návrhu stanov.
Delegáti rozhodli, že návrh Stanov SZVP nebude stiahnutý.
Za: 6
Proti: 15
Zdržal sa: 3
Následne delegáti rokovali o jednotlivých pripomienkach p.Myndiuka nasledovne:
1. Návrh zmeny počtu delegátov za jednotlivé kategórie v čl. 7 bod 2 a):
- 4 delegáti mužská kategória a 4 delegáti ženská kategória
Za : 8
Proti : 0
Zdržal sa : 7
- 3 delegáti mužská kategória a 2 delegáti ženská kategória
Za : 9
Proti : 0
Zdržal sa : 7
Hlasovaním bolo rozhodnuté, že v platnosti ostáva navrhované znenie článku 7 bod 2 a) Stanov SZVP.
2. Navrhovaná zmena z pôvodnej formulácie schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak
hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako hodnota 150 000 € na hodnotu vo výške nad 75 000€
Za : 14
Proti : 3
Zdržal sa : 7
3. Rozpočet SZVP schvaľuje VZ na návrh VV SZVP
Za : 14
Proti : 0
Zdržal sa : 9
Na základe pripomienok od Ľubomíra Myndiuka a pripomienke od Hudáka Pavla sa v celku hlasovalo
o týchto otázkach:
1. Vypustiť v čl. 3 v bode 3 slovo ,,riadny člen ,, a ponechať len ,,člen,,
2. Vypustiť v čl. 3 v bode 2 riadne a individuálne členstvo, taktiež vypustiť slovo ,,riadne,,
3. V čl. 15 bod 1 b) upraviť zdroje majetku SZVP: namiesto peňažné tresty použiť spojenie príjmy z
peňažných trestov
4. Zmeniť v čl. 7 bod 5 b) spojenie reorganizácia kalendára súťaží za spojenie súťažný poriadok
5. Vypustiť zo Stanov SZVP spojenie zväzový kapitán
6. V čl. 8 bod 2 upraviť, aby sa mimoriadne VZ SZVP uskutočnilo najneskôr 150 dní od jeho
zvolania.
Za : 24
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Po prerokovaní jednotlivých pripomienok dal predsedajúci P.Mihalkovič hlasovať o návrhu stanov
ako celku.
Delegáti schválili nové znenie stanov SZVP.
Za: 24
Proti: 0
Zdržal sa: 0
17/
Voľba kontrolóra SZVP
Návrhy na kandidátov kontrolóra SZVP:
 Ľubomír Myndiuk- prijal kandidatúru
 Szabolcs Eschwig- Hajts- neprijal kandidatúru
 Pavol Mihalkovič- neprijal kandidatúru
Voľba kontrolóra SZVP:
Jediný kandidát, ktorý bol navrhnutý na kontrolóra SZVP a zároveň aj prijal kandidatúru bol Ľubomír
Myndiuk.
Delegáti zvolili Ľubomíra Myndiuka za kontrolóra SZVP.
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Za: 23

Proti. 0

Zdržal sa: 1

18/
Správa návrhovej komisie
Správu návrhovej komisie predniesla Bartoňová Oľga.
Za: 24
Zdržal sa: 0
Proti : 0
19/
Záver
Na záver sa predsedajúci Pavol Mihalkovič poďakoval prítomným delegátom za účasť na rokovaní VZ
SZVP.
Zapísal : O. Bartoňová
Overil: P.Mihalkovič
Š. Šmihula
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UZNESENIE
Valného zhromaždenia Slovenského zväzu vodného póla, 22.5.2016, Žilina

A/

Berie na vedomie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

B/
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

C/
1.
2.

Abdikovanie JUDr. Juraja Kula z funkcie prezidenta Slovenského zväzu vodného póla
Správu prezidenta SZVP o činnosti SZVP od 30.11.2014 do 22.5.2016
Správu člena Výkonného výboru SZVP zodpovedného za mužské reprezentačné výbery
Správu člena Výkonného výboru SZVP zodpovedného za ženské reprezentačné výbery
Správu člena Výkonného výboru zodpovedného za ekonomiku
Správu Športovo-technickej komisie SZVP – mužov a žien
Správu Trénersko-metodickej komisie SZVP
Správu Rozhodcovskej komisie SZVP
Správu Disciplinárnej komisie SZVP
Diskusné vystúpenia prítomných delegátov a hostí na VZ SZVP
Informáciu o implementácii nového zákona o športe s dopadom na ďalšie pôsobenie Slovenskej
plaveckej federácie a Slovenského zväzu vodného póla

Schvaľuje :
Program Valného zhromaždenia SZVP s doplnením o body:
15. Voľba zástupcu SZVP do Slovenského olympijského výboru
17. Voľba kontrolóra SZVP
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Rokovací poriadok VZ SZVP
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Voľbu mandátovej komisie v zložení:
Predseda – Myndiuk Ľubomír
Členovia – Nedelka Martin, Beniková Mária
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Voľbu návrhovej komisie v zložení:
Predseda – Bartoňová Oľga
Členovia – Czaszko Adam, Kulcsár Szabo Attila
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Voľbu zástupcu SZVP do Slovenského olympijského výboru
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nové Stanovy SZVP v zmysle predloženého návrhu so schválenými zmenami
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Voľbu kontrolóra SZVP
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Správu návrhovej komisie
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ukladá Výkonnému výboru SZVP:
Prerokovať diskusné príspevky a prijať závery k jednotlivým príspevkom
Vyžiadať a doplniť správu kontrolnej komisie SZVP za rok 2015

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením SZVP dňa 22.5.2016
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Predseda návrhovej komisie :

…………………………………

Členovia návrhovej komisie :

…………………………………
...................................................

V Žiline, dňa 22.5.2016
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