ZÁPIS
z Valného zhromaždenia Slovenského zväzu vodného póla
v Novákoch, uskutočneného dňa 27. novembra 2011.
Počet pozvaných delegátov z hlasom rozhodujúcim :
Počet prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim:
Počet pozvaných delegátov s hlasom poradným:
Počet prítomných delegátov s hlasom poradným:

39
30
5
5

1)
Zasadanie Valného zhromaždenia SZVP (ďalej VZ) otvoril prezident zväzu JUDr. Juraj Kula.
Privítal prítomných delegátov a hostí. Vedením priebehu VZ poveril člena VV SZVP Jána
Baranoviča.
Pred samotným rokovaním VZ odovzdal prezident zväzu JUDr. Juraj Kula pamätnú plaketu
k životnému jubileu p. PhDr. Jánovi Forišovi.
Pred začiatkom rokovania VZ sa prihlásil p. Rudolf Turčan, predseda Kontrolnej komisie SZVP
a požiadal o vynechanie bodu rokovania – Správa kontrolnej komisie SZVP, z dôvodu nedostatočného
časového limitu na vykonanie kontroly.

J.Baranovič na úvod zasadania vyzval prítomných, aby jedným hlasovaním rozhodli
o predloženom programe VZ, ako aj o zložení pracovného predsedníctva, mandátovej,
a návrhovej komisie.
Program rokovania VZ SZVP :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, schválenie programu VZ
Schválenie rokovacieho poriadku VZ
Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Správa o činnosti Výkonného výboru SZVP za obdobie od 2.10.2010 do 27.11.2011
Správa o hospodárení za rok 2011 a informácia o rozpočte na rok 2012.
Správy realizačních tímov – reprezentácia SR za rok 2011 a plán činnosti na rok 2012
Diskusia
Správa mandátovej a návrhovej komisie VZ
Záver

Pracovné predsedníctvo – predseda JUDr. Juraj Kula
Členovia: Ing. Pavol Mihalkovič, Štefan Šmihula, Ján Baranovič
2)
Prítomní delegáti hlasovali o rokovacom poriadku.
Bol schválený počtom hlasov za: 30, proti. 0, zdržal sa hlasovania: 0

3)
Mandátová komisia - predseda: Rastislav Zibolen, členovia: Eduard Prelovský, Mária
Beniková
Návrhová komisia - predseda: Vladimír Rexa, členovia : Meszáros Tibor, Čulák Juraj

Na základe zápisu Mandátovej komisie J.Baranovič oboznámil prítomných s počtom
zúčastnených delegátov s hlasom rozhodujúcim. Z pozvaných 39 delegátov sa ich
prezentovalo 30. Komisia konštatuje, že VZ je schopné uznášať sa.
Program VZ, pracovné predsedníctvo a zloženie komisií boli prijaté počtom hlasov
za: 30, proti. 0, zdržal sa hlasovania: 0
4)
Správu Výkonného výboru SZVP o činnosti zväzu za obdobie od 2.10.2010 do 27.11.2011 predniesol
prezident SZVP Juraj Kula.
5)
10. Správu o hospodárení za rok 2011 a informácia o rozpočte na rok 2012 predniesol P.Mihalkovič.
6)
Správu realizačních tímov – reprezentácia SR za rok 2011 a plán činnosti na rok 2012/ mužská zložka/
predniesol Š. Šmihula.
Správu realizačních tímov – reprezentácia SR za rok 2011 a plán činnosti na rok 2012/ ženská zložka/
predniesol J.Baranovič.
7)
V diskusii VZ vystúpili 8 delegáti ( viď príloha).
8)
Správu mandátovej komisie VZ predniesol jej predseda Rastislav Zibolen.
za: 30, proti. 0, zdržal sa hlasovania: 0
Správu návrhovej komisie VZ predniesol jej predseda Vladimír Rexa (viď príloha).
za: 25, proti. 1, zdržal sa hlasovania: 2
9)
Na záver sa predsedajúci VZ J.Baranovič poďakoval prítomným delegátom za účasť a zaželal
prítomným veľa úspechov v práci vo vodnopólovom hnutí.

V Novákoch, 27.11.2011
Zapísal: Beníková Mária
Schválil: JUDr. Juraj Kula – prezident SZVP

Diskusia na Valnom zhromaždení SZVP, 27.11.2011, Nováky
Do diskusie sa písomne prihlásilo 8 delegátov.
1. Foriš Ján – v prvom rade poďakoval prítomným za ocenenie „ plaketu k životnému jubileu“,
ďalej ocenil prejav prezidenta SZVP p. Kulu, jeho pozitíva i negatíva – zlá komunikácia vo
vodnopólovom hnutí, kvitoval informáciu o trénersko‐metodickej komisii SZVP., odporúča
zvyšovanie kvalifikácie – odbornosti trénerov a rozhodcov, akreditácia z MŠ SR bola
schválená
2. Schmuck Karol – chýbali mu správy jednotlivých reprezentačných tímov, najmä správa
reprezentačného trénera A mužov , poukázal na prácu v kluboch – nedostatok financií
a bazénov, osloviť samosprávne kraje
3. Illés Viliam – reagoval na list p. Dabrovského a vyslovil želanie, aby časopis Mokrá lopta viac
propagoval mládežnícke súťaže slovenského vodného póla a viac informácií o mládeži vo
vodnom póle celkom, vyjadril maximálnu nespokojnosť s prípravou Valného zhromaždenia,
navrhol zvolať mimoriadnu „ konferenciu „ , chýbajú mu detailnejšie „ čísla“ – príjmy od
rodičov, štartovné – na čo boli tieto peniaze použité, vyjadril údiv nad tým, že termíny z MŠ
SR nevedel zväz dopredu, na internetovej stránke ministerstva sú vraj dané rok dopredu ...,
finančné ohodnotenie trénera reprezentácie A mužov je nadhodnotené
4. Bottlík Ladislav – vyjadril kritiku na správu reprezentačných tímov – výsledky, ktoré hovoria
sami za seba., tréner má byť kvalifikovaný odborník – nie „ cestovateľ „ , hráči neboli pred
finálnym zápasom z Gréckom spolu ako jeden team, odporučil viac vzdelávania pre trénerov
– metodika tréningu vo vodnom póle., ženská zložka vodného póla by si mala priznať, že
nemá na viac pokiaľ nebudú pravidelné súťaže – liga, Madrid fiasko reprezentačného
družstva žien
5. Mišík Jozef – spokojnosť s prácou ženskej zložky v Slávii UK Bratislava, rozpočet zodpovedá
skutočnosti
6. Karabáš Jozef – prečítal list od p. Dabrovského
7. Karabáš Jozef – dlžoby SZVP boli vyplatené, vysvetlil kľúč na finančné ohodnotenie
reprezentačného trénera A mužov
8. Turčan Rudolf – konštatoval, že je na škodu, že nie sú využité vedomosti a skúsenosti
najvyššie postaveného nášho člena p. Bottlíka Štefana v LEN a FINA, vyjadril kritiku na správu
reprezentačných tímov a prácu reprezentačného trénera A mužov., navrhol podporovať
kadetov a juniorov, odmeňovať trénerov z klubových financií., NCHZ sú v konkurze.,
nespokojnosť s prácou reprezentačnej trénerky A žien

Faktické poznámky
K bodu 4/ Kula Juraj – reagoval na diskusný príspevok p. Bottlíka o reprezentačných
družstvách
K bodu 7/ Illés Viliam – reagoval na list p. Dabrovského, finančné ohodnotenie
reprezentačného trénera A mužov – neprimerane vysoké, CTM – keď boli – boli aj výsledky

UZNESENIE
Valného zhromaždenia Slovenského zväzu vodného póla, 27.11.2011, Nováky.
A/

Berie na vedomie :
1/
Správu Výkonného výboru SZVP o činnosti za obdobie 2.10.2010-27.11.2011.
2/
Správu o hospodárení za rok 2011 a informáciu o rozpočte na rok 2012.
3/
Správy realizačných tímov – reprezentácie SR za rok 2011mužov a žien
a návrh plánu činnosti na r. 2012
4/
Správu mandátovej komisie VZ SZVP.
5/
Diskusné vystúpenia prítomných delegátov a hostí na VZ SZVP

B/

Schvaľuje :
1/
Pracovné predsedníctvo VZ SZVP v zložení : Juraj Kula, Štefan Šmihula, Ján
Baranovič, Pavol Mihalkovič
2/
Voľbu mandátovej komisie v zložení : Zibolen, Prelovský, Beniková
3/
Voľbu návrhovej komisie v zložení : Rexa, Čulák, Meszáros
4/
Program Valného zhromaždenia SZVP
5/
Rokovací poriadok VZ SZVP

C/

Neschvaľuje :
1/
zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia SZVP
Za : 5
Proti : 17
Zdržal sa : 5

D/

Ukladá Výkonnému výboru SZVP :
1/
Kontrolnej komisii spracovať správu kontrolnej komisie za rok 2011 a do
31.3.2012 predložiť Výkonnému výboru na prerokovanie a následné
zverejnenie.
Za : 30
Proti : 0
Zdržal sa : 0
2/
Prerokovať diskusné príspevky a prijať závery k jednotlivým príspevkom
Za : 30
Proti : 0
Zdržal sa : 0
3/
Uložiť odborným komisiám zabezpečenie zvyšovania odbornosti trénerov
a rozhodcov.
Za : 30
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením SZVP dňa 27.11.2011.
Za : 25
Proti : 1
Zdržal sa : 2

Predseda návrhovej komisie : Rexa Vladimír
Členovia návrhovej komisie : Mészáros Tibor
Čulák Juraj

