
ZÁPIS Z ROKOVANIA 

Výboru Sekcie Vodného Póla SPF 

20.6.2020, 10:00, Nováky 

 

 

Prítomní členovia VSVP: p. Šmihuľa, p. Kucharik, p. Gogola Miroslav, 

p. Gális, p. Berlanský, p. Tóth, p. Gogola Michal, 

p. Mihalkovič, p. Kuníková, p. Gyurcsi, p. Bačo, p. Komjáthy 

 

 

Prítomní prizvaní/hostia: p. Šulek - prezident SPF 

p. Radič - matrikár súťaží 

p. Balázs - KVPKN 

p. Novosad - SPUPR 

p. Kučera    - NERZI 

 

 

Ospravedlnení členovia VSVP: p. Zareva, p. Harčariková 

 

 

 

Navrhovaný program: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola úloh 

4. Priebežné čerpanie rozpočtu 

5. Návrh rozpočtu na rok 2020 

6. Vrcholné podujatia a program reprezentačných družstiev na sezónu 20/21 

7. Domáce súťaže na sezónu 2020/2021 

8. Podpora klubov z rozpočtu SPF 

9. Reprezentační tréneri 

10. Súťažný poriadok 

11. Pravidlá 

12. Disciplinárna komisia SPF -  zástupcovia za VP 

13. Rôzne 

 

 

 

 

 

 



Bod č. 1: Otvorenie 

 

Pán Šmihuľa ako predseda VSVP o 10:10 na úvod privítal všetkých prítomných a konštatoval, že 

z počtu 14 členov VSVP je prítomných 12 členov a teda VSVP je uznášaniaschopný. 

 

 

Bod č. 2: Schválenie návrhu programu VSVP 

 

Pozvánka na VSVP SPF bola členom a prizvaným zaslaná elektronicky dňa 10.6.2020 a 

materiály k rokovaniu VSVP SPF boli členom priebežne zasielané elektronickou formou 

zdieľaného priečinku. 

Pán Šmihuľa ako predsedajúci VSVP SPF predložil návrh na úpravu poradia bodov programu 

tak aby bol bod “Domáce súťaže na sezónu 2020/2021” presunutý za bod 3. Kontrola úloh z 

dôvodu, že väčšina hostí sa rokovania VSVP zúčastňuje práve na prerokovanie bodu ohľadom 

súťaží v nadchádzajúcej sezóne. Nebol predložený iný návrh na zmenu alebo doplnenie 

programu. 

 

SPF/2020/VSVP/Z1/U1 

VSVP SPF schvaľuje program rokovania VSVP, nasledovne: 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola úloh 

4. Domáce súťaže na sezónu 2020/2021 

5.         Priebežné čerpanie rozpočtu 

6. Návrh rozpočtu na rok 2020 

7. Vrcholné podujatia a program reprezentačných družstiev na sezónu  20/21 

8. Podpora klubov z rozpočtu SPF 

9. Reprezentační tréneri 

10. Súťažný poriadok 

11. Pravidlá 

12. Disciplinárna komisia SPF -  zástupcovia za VP 

13. Rôzne 

 

VSVP zároveň schvaľuje účasť hostí na rokovaní, nasledovne: 

hostia: 

p. Šulek, p. Radič, p. Balázs, p. Novosad, p. Kučera 

  

Hlasovanie: 

Za: 12, Proti: 0, Zdržal sa: 0 



 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 

 

Bod č. 3: Kontrola úloh 

 

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2019/VSVP/Z2/U3 - splnená 

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2019/VSVP/Z2/U4 - splnená 

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2019/VSVP/Z2/U5 - splnená 

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2019/VSVP/Z2/U6 - splnená  

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2019/VSVP/Z2/U9 - splnená  

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2019/VSVP/Z2/U10 - splnená  

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2019/VSVP/Z2/U11 - splnená  

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2019/VSVP/Z2/U14- splnená 

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2019/VSVP/Z2/U15 - splnená 

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2019/VSVP/Z2/U16 - splnená 

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2019/VSVP/Z2/U17 - splnená  

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2019/VSVP/Z2/U18 - splnená  

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2019/VSVP/Z2/U19 - splnená  

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2019/VSVP/Z2/U20 - splnená  

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2019/VSVP/Z2/U21 - splnená  

 

 

Bod č. 4: Domáce súťaže na sezónu 2020/2021 

 

Matrikár súťaží VP pán Radič informoval členov sekcie o ukončení sezóny 2019/2020. Súťaže VP              

boli formálne zrušené rozhodnutím Rady SPF z dôvodu pandémie COVID-19. Bolo ťažké            

odhadnúť ako dlho bude trvať pandemická situácia a aké budú podmienky na trénovanie po              

uvoľnení opatrení, preto bolo najrozumnejšie súťaže VP ukončiť bez vyhlásenia víťaza.  

 

Taktiež podal informáciu o nápočte aktívnych členov za túto sezónu. Počet aktívnych členov má              

klesajúcu tendenciu oproti predchádzajúcej sezóne 2018/2019. Je to spôsobené nedohratím už           

rozbehnutých súťaží a tiež nezačatím časti súťaží. Avšak k nápočtu na dotácie na rok 2021 sa                

bude vychádzať z počtu aktívnych členov zo sezóny 2018/2019. 

 

Diskusia pokračovala mužskými súťažami na sezónu 2020/2021.  

Extraliga mužov: Členmi sekcie VP bol predložený návrh o dohratie Pharma Group            

vodnopólovej Extraligy - 2.ligy. A to z dôvodu spravodlivého výberu 2 družstiev, ktoré budú hrať               

budúcoročnú Vodnopólovú Extraligu. Dotknutí členovia sekcie sa dohodli na odohratí 2           

turnajov za účasti - PITOP, KVPPN, PVKVR a SKOKE v termínoch 28. - 29.08. vo Vrútkach a                 

12. - 13.09. v Košiciach.  



Navrhnutý a schválený formát súťaže Extraligy mužov na sezónu 2020/2021 bol rovnaký model             

ako v sezóne 2019/2020. 

SP mužov 2020 - 8 družstiev v 2 skupinách, organizátor: ŠK Hornets Košice (kúpalisko ČH),               

termín: 18. - 20.09.2020. Súhlasili všetci prítomní členovia sekcie.  

Juniori: 

ZM 2020 - pri účasti 6 družstiev nehrať túto súťaž, hrať priamo NL; pri účasti 7 družstiev hrať                  

ZM ako kvalifikačný turnaj pre NL, ktorá sa rozdelí na 2.skupiny.  

NL 2020/2021 - formát súťaže: 4 turnaje o účasti 6 družstiev ( BA, NO, KE, PN). 

Termín prihlásenia sa do ZM juniorov 2020 je do 20.07.2020.  

Kadeti: 

ZM - nehrať 

NL - OS turnaj u každého (východ, stred, západ) prví dvaja z každej skupiny postupujú do 1.NL -                  

3.turnaje; 2.NL - hrajú tretí a štvrtí v jednotlivých OS - 5 kôl. 

Starší žiaci: 

ZM - nehrať 

NL - OS turnaj u každého (východ, stred, západ) prví dvaja z každej skupiny postupujú do 1.NL -                  

3.turnaje; 2.NL - hrajú tretí a štvrtí v jednotlivých OS - 5 kôl. 

Mladší žiaci: 

ZM - nehrať 

NL - OS turnaj u každého (východ, stred, západ) prví dvaja z každej skupiny postupujú do 1.NL -                  

3.turnaje; 2.NL - hrajú tretí a štvrtí v jednotlivých OS - 5 kôl. 

11-roční: 

ZM - 1. turnaj formou každý s každým.  

LM - hrať formou 2 turnajov, aby odohrali každý s každým. 

 

Ďalším bodom v domácich súťažiach boli ženské súťaže na sezónu 2020/2021.  

Prítomní členovia sekcie, ktorých kluby plánujú hrať ženské súťaže sa dohodli hrať ZM (resp. SP)               

v každej vekovej kategórií, dohodli sa na zrušení tzv. finálového turnaja v dlhodobých súťažiach.  

SP ženy 2020 - termín: 13.-14.11.2020; organizátor: ŠK Olympia Košice. 

ZM Juniorky 2020 a ZM Kadetky 2020 sa odohrajú v Topoľčanoch. 

ZM Žiačok 2020 sa odohrajú v Košiciach.  

Termíny ZM v ženských súťažiach budú stanovené matrikárom súťaží VP. 

NL Kadetiek - požiadavka zo strany ČZVP hrať mimosúťažne našu dlhodobú súťaž s             

reprezentačným výberom, bola zo strany zúčastnených klubov zamietnutá z ekonomických          

dôvodov, ale aj faktom, že počet družstiev v súťaži by bol 7 a teda bolo by náročné zostaviť model                   

danej súťaže.  

  

SPF/2020/VSVP/Z1/U2 

VSVP SPF schvaľuje jednotlivé modely a formy súťaží VP na sezónu           

2020/2021 a zároveň poveruje matrikára súťaží, aby vypracoval jednotlivé         

rozpisy súťaží a predložil ich sekcií VP na schválenie.  



  

Hlasovanie: 

Za: 12, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Úloha z rozhodnutia: VSVP ukladá matrikárovi súťaží VP vypracovať jednotlivé       

rozpisy súťaží na sezónu 2020/2021. 

 

Zodpovedný: p. Radič 

 

 

Bod č. 5: Priebežné čerpanie rozpočtu 

 

p. Šmihuľa informoval členov VSVP o čerpaní rozpočtu za rok 2019 ako aj priebežný stav 

čerpania rozpočtu za rok 2020. 

 

SPF/2020/VSVP/Z1/U3 

VSVP berie na vedomie informácie o čerpaní rozpočtu SPF v kapitolách 

vodného póla za rok 2019 a zároveň  aj priebežný stav čerpania rozpočtu 

SFP v kapitolách vodného póla  za  rok 2020. 

 

 

Bod č. 6: Návrh rozpočtu na rok 2020 

 

Pôvodne navrhovaný rozpočet na r. 2020, bol zmenený podľa vzniknutej situácie s COVID-19. 

Vrcholné podujatia na r. 2020 boli zrušené - ME U17 muži a ženy (u mužov aj kvalifikácia), MS 

U16 muži, MS U18 ženy a teda peňažné prostriedky na tieto akcie boli presunuté do iných 

kapitol rozpočtu/rezerv, ktoré v prípade schválenie legislatívnych zmien by mohli byť použité na 

podporu klubov.  

 

SPF/2020/VSVP/Z1/U4 

VSVP SPF schvaľuje návrh rozpočtu SPF sekcie VP podľa prílohy - príloha            

č. 1 

  

Hlasovanie: 

Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 1 

 



Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Termín: priebežne trvá 

Úloha z rozhodnutia: VSVP ukladá sekretariátu SPF čerpať položky rozpočtu       

sekcie vodného póla v súlade so schváleným návrhom Rozpočtu. 

 

Zodpovedný: p. Gyurcsi, p. Kuníková 

 

 

Bod č. 7: Vrcholné podujatia a program reprezentačných družstiev na sezónu 

20/21 

Členovia sekcie boli informovaní o zrušení všetkých vrcholových podujatiach na rok 2020. 

Najbližšie vrcholné podujatie je OH kvalifikácia žien v januári 2021 v Trieste (ITA).  

Programy jednotlivých reprezentačných družstiev (U14 M a Ž, U16 M a Ž, seniori a seniorky) sa 

budú navrhovať v septembri po výberových konaniach na jednotlivé posty reprezentačných 

trénerov v každej kategórií.  

 

 

Bod č. 8: Podpora klubov z rozpočtu SPF 

Po diskusii sa členovia sekcie dohodli na prerozdelení prostriedkov alokovaných v podkapitolách 

Rezervy jednotlivých kapitol v celkovej výške 70 000,- € podľa kľúča,  ktorý bude vyhodnocovať 

početnosť aktívnych športovcov, počet reprezentantov a výsledky v domácich súťažiach. 

Prvou podmienkou pre vyplatenie podpory klubom je zmena/novelizácia Zákona  o športe a 

úprava dotačnej zmluvy s ministerstvom kde by podľa prvotných signálov bolo možné použiť 

prostriedky doteraz viazané na reprezentáciu a mládež ako dotáciu pre kluby na základe kľúča. 

Druhou podmienkou je poukázanie 3. a 4. splátky dotácie v prospech SPF a nekrátenie výšky 

dotácií zo strany štátu. 

 

- návrh prerozdelenie finančných prostriedkov z kapitol “Rezervy” na reprezentáciu podľa 

vzorca: 

celkový počet aktívnych športovcov (k 30.09.2019) + počet reprezentantov na vrcholných 

podujatiach v r. 2019 ( k 30.06.2019) + výsledky z domácich súťaží v sezóne 2018/2019 

 

s váhami 20% (počet aktívnych) +50% (počet reprezentantov)+30% (domáce výsledky) 

 

Podpora bude vyplatená len v prípade, že SPF dostane tretiu a štvrtú štvrtinu príspevku 

uznanému športu. V prípade poukázania len  časti prostriedkov bude prerozdelená 

alikvotná čiastka. 

 

Druhým nástrojom ako bude možné klubom pomôcť a uľahčiť im štart družstiev v novej sezóne 

je zníženie výšky štartovného a to tak, že celkové  náklady na danú súťaž (náklady na rozhodcov 

+ ocenenie) bude znášať SPF vo výške 75% nákladov a klub vo forme štartovného vo výške 25% 



(v doterajšej praxi kluby znášali náklady na súťaž vo forme štartovného v intervale 40 - 50%). 

Predmetné zníženie štartovného sa týka všetkých súťaží v nadchádzajúcej sezóne 2020/2021. 

 

SPF/2020/VSVP/Z1/U5 

VSVP SPF schvaľuje návrh podpory pre kluby VP z rozpočtu SPF kapitoly            

VP na rok 2020.  

  

Hlasovanie: 

Za: 12, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Termín: priebežne 

Úloha z rozhodnutia: VSVP ukladá sekretariátu SPF a viceprezidentovi sekcie       

VP predložiť finálny a detailný návrh prerozdelenia prostriedkov podľa princípov          

navrhovaného vzorca.  

 

Zodpovedný: p. Gyurcsi, p. Kuníková, p. Šmihuľa, p. Radič 

 

 

Bod č. 9: Reprezentační tréneri 

 

Členovia sekcie boli informovaní, že podľa návrhu vedenia SPF sa k dátumu Konferencie SPF 

(predpokladaný termín 17.09.2020) rozviažu všetky pracovné pomery trénerov a budú 

vyhlásené nové výberové konania na jednotlivé posty reprezentačných trénerov. Ich mandát 

bude 4-ročný tzv. olympijský cyklus, ktorý bude časovo korešpondovať aj s mandátom vedenia 

SPF, ktoré vzíde zo spomínanej Konferencie SPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod č. 10: Súťažný poriadok 

 

Návrhované zmeny v Súťažnom poriadku sú nasledovné: 

- znížiť vekovú hranicu v kategórií Juniori aj Juniorky  z pôvodných 23 rokov na 21 rokov 

- znížiť počet dní na doručenie požiadavky o zaradení súťaže organizovanou iným 

subjektom ako je SPF do kalendára SPF na 30 dní z pôvodných 60 dní. 

- iné formálne zmeny (oprava chýb, číslovanie odkazov a pod.) 

 

SPF/2020/VSVP/Z1/U6 

VSVP SPF schvaľuje Súťažný poriadok vodného póla. Súťažný poriadok je          

prílohou tohto zápisu - príloha č. 2 

  

Hlasovanie: 

Za: 12, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Úloha z rozhodnutia: VSVP ukladá viceprezidentovi sekcie VP predložiť      

Súťažný poriadok vodného póla na schválenie Rade SPF na jej najbližšom           

rokovaní.  

 

Zodpovedný: p. Šmihuľa - viceprezident sekcie VP 

 

 

Bod č. 11: Pravidlá 

 

Členom sekcie bola predložená verzia prekladu pravidiel vodného póla so zapracovanými 

najnovšími zmenami pravidiel, podľa ktorých sa začalo hrať v sezóne 2019/2020. Doplnenie 

zmien do pravidiel VP bolo len formálnym úkonom na už implementované zmeny v súťažiach 

VP.  

 

SPF/2020/VSVP/Z1/U7 

VSVP SPF schvaľuje Pravidlá vodného póla. 

Pravidlá vodného póla sú prílohou tohto zápisu - príloha č.3 

  

Hlasovanie: 

Za: 12, Proti: 0, Zdržal sa: 0 



 

Výsledok hlasovania: Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

Termín: bez zbytočného odkladu 

Úloha z rozhodnutia: VSVP ukladá viceprezidentovi sekcie VP predložiť tento       

návrh na schválenie Rade SPF.  

 

 

Zodpovedný: pan Šmihuľa - viceprezident sekcie VP 

 

 

Bod č. 12: Disciplinárna komisia SPF -  zástupcovia za VP 

 

pán Šmihuľa informoval ostatných členov sekcie o abdikácií pána Adama Czaszka z postu člena 

disciplinárnej komisie a predsedu 3. senátu DK.  

Viceprezident sekcie VP žiada jednotlivých členov a zástupcov klubov, aby predložili svoje 

návrhu na túto funkciu spomedzi svojich členov. Najneskôr tak treba spraviť do začiatku novej 

sezóny 2020/2021.  

 

 

Bod č. 13: Rôzne 

 

Náučná publikácia o vodnom póle pre deti: 

Členovia VSVP boli informovaní o finalizovaní publikácie resp. obrázkovej príručky od 

Szedlmayer Ildikó "VODNÉ PÓLO - ZÁKLADNÁ ŠKOLA" a zároveň súhlasili so zámerom 

nakúpiť (vlastné zdroje resp. kapitoly určené na  výdavky spojené so vzdelávaním) 50ks 

publikácie a distribuovať ich medzi kluby vodného póla zdarma. V prípade záujmu o objednanie 

ďalších výtlačkov mimo spomenutej distribúcie môžu kluby kontaktovať sekretariát SPF, ktorý 

následne po dosiahnutí minimálneho počtu 50 kusov pre vytvorenie objednávky publikáciu 

zabezpečí. 

 

 

Školenie trénerov a rozhodcov: 

Členovia sekcie konštatovali dlhodobý nedostatok kvalifikovaných trénerov, rozhodcov. V 

budúcnosti bude potrebné usporiadať školenia, ktoré by čiastočne zmenšili tento nedostatok 

športových odborníkov. VSVP vyzýva kluby vodného póla prípadne individuálnych členov aby 

nahlásili záujem o absolvovanie školení trénerov a rozhodcov na sekretariát SPF. 

 

 

 

 

Zapísal: Martina Kuníková, Štefan Šmihuľa 

Dňa: 20.06.2020, Nováky 


