
ZÁPIS Z ROKOVANIA 

Výboru Sekcie Vodného Póla SPF 

09.12.2022, 18:00, Bratislava 
 

 

 

 

Prítomní členovia VSVP: p. Borsig, p. Tóth, p. Kratochvíl, p. Oršula 

 

 

 

Prítomní prizvaní/hostia: 

Manažéri reprezentácii: p. Vaňo, p. Gyurcsi 

Hostia:    p. Bohát, p. Holas 

  

    

Navrhovaný program: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie návrhu programu 

3. Kontrola úloh 

4. Obsadenie reprezentačných družstiev v kontexte bojkotu práce sekcie z pohľadu 

klubov 

5. Obsadenie pozície manažéra reprezentácie SR 

6. Obsadenie miesta metodika sekcie vodného póla 

7. Pozícia ÚTM vodného póla z pohľadu projektu oblastných výberov 

8. Smernica rozdeľovania finančných prostriedkov a oprávnenosť nákladov pre ÚTM 

9. Bojkotujúce kluby a súčasný stav v sekcii v zmysle písm. c), ods. 1 čl. 17 Stanov 

10. Čerpanie rozpočtu  

11. Rôzne 

 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

 

Pán Borsig ako predseda VSVP o 18:05 na úvod privítal všetkých prítomných a konštatoval, že z 

počtu 4 členov VSVP sú prítomní 4 členovia a teda VSVP je uznášaniaschopný. 

 

Bod č. 2: Schválenie návrhu programu VSVP 

 

Pozvánka na zasadnutie VSVP SPF bola členom zaslaná elektronicky dňa 30.11.2022 a materiály 

k rokovaniu boli priebežne zasielané elektronickou formou zdieľaného priečinku. Sekcia schválila 

doplnený program o nasledovné body v tomto poradí. 



SPF/2022/VSVP/Z2/U1 

VSVP SPF schvaľuje program rokovania VSVP v znení: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie návrhu programu 

3. Kontrola úloh 

4. LEN a FINA konferencia - zastúpenie člena sekcie VP 

5. Obsadenie reprezentačných družstiev v kontexte bojkotu práce 

sekcie z pohľadu klubov 

6. Obsadenie pozície manažéra reprezentácie SR 

7. Obsadenie miesta metodika sekcie vodného póla 

8. Pozícia ÚTM vodného póla z pohľadu projektu oblastných 

výberov 

9. Smernica rozdeľovania finančných prostriedkov a 

oprávnenosť nákladov pre ÚTM 

10. Bojkotujúce kluby a súčasný stav v sekcii v zmysle písm. c), ods. 1 

čl. 17 Stanov 

11. Čerpanie rozpočtu 

12. Reprezentácia - VT mužov v Šamoríne 13.-15.01.2022 

13. Delegát počas ženských zápasov 

14. Rôzne 

 

      VSVP Zároveň schvaľuje účasť hostí na mimoriadnom rokovaní VSVP:  

 

Hostia:  p. Bohát, p. Holas 

  

Hlasovanie: 

Za: 4, 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/2022/VSVP/Z1/U2  - splnená 

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2022/VSVP/Z1/U3 - splnená 

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2022/VSVP/Z1/U4 - splnená 

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2022/VSVP/Z1/U5 - nesplnená 

(p. Šulek nepredložil návrh na Radu SPF) 

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2022/VSVP/Z1/U6 – splnená 

- úloha vyplývajúca z uznesenia sekcie SPF/2022/VSVP/Z1/U7 – čiastočne 

(VSVP zrušilo uznesenie, p. Šulek nepredložil návrh na Radu SPF) 



 

Bod č. 4: LEN a FINA konferencia - zastúpenie člena sekcie VP 

VSVP navrhuje Rade SPF prehodnotiť a vrátiť hlasovacie právo - 1 hlas za vodné pólo v LEN a 

FINA ako to bolo pred vstupom vodného póla do SPF. Na základe týchto skutočnosti si žiadajú 

vrátiť toto hlasovacie právo. 

 

SPF/2022/VSVP/Z2/U4 

VSVP SPF schvaľuje a navrhuje Rade SPF prehodnotiť a vrátiť hlasovacie 

právo - 1 hlas za vodné pólo v LEN a FINA ako to bolo pred vstupom vodného 

póla do SPF. 

  

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

Termín:   bez zbytočného odkladu 

Úloha z rozhodnutia:      VSVP poveruje viceprezidenta za VP predložiť žiadosť na 

Radu SPF. 

Zodpovední:   p. Šulek  

 

 

Bod č. 5: Obsadenie reprezentačných družstiev v kontexte bojkotu práce sekcie z 

pohľadu klubov 

VSVP navrhuje poveriť Lukáša Semana na pozíciu reprezentačného trénera U17 mužov  po dobu 

od 1.1.2023 - 31.12.2023. VSVP navrhuje pripraviť zmluvy reprezentačným trénerom SR 

mužskej zložky nasledovne: 

U15 - 700€, U17 - 700€ , muži seniori - 700€. 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie: 

- SPF/2022/R/Z8/U7 

- Uznesenie Rady SPF č. SPF/2022/R/U240/P 

SPF/2022/VSVP/Z2/U5 

VSVP SPF poveruje Lukáša Semana na pozíciu reprezentačného trénera 

U17 mužov  po dobu od 1.1.2023 - 31.12.2023. VSVP navrhuje pripraviť 

zmluvy reprezentačným trénerom SR mužskej zložky nasledovne na 

obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023: 

U15 - 700€, U17 - 700€ - Lukáš Seman 

Muži seniori - 700€ - Dušan Holas 

  

 



Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

Termín:   bez zbytočného odkladu 

Úloha z rozhodnutia:      VSVP poveruje zodpovedného pracovníka uzavrieť zmluvu 

s p.Semanom a p.Holasom. 

Zodpovední:    p. Kuniková, p. Šulek 

 

 

Bod č. 6: Obsadenie pozície manažéra reprezentácie SR 

VSVP žiada sekretariát o vypísanie výberového konania na pozíciu Manažéra reprezentácie SR 

mužských družstiev vo vodnom póle s nástupom od 1.1.2023 na polovičný úväzok. 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie: 

- náplň práce Manažéra reprezentácie SR  mužských družstiev 

SPF/2022/VSVP/Z2/U6 

VSVP SPF schvaľuje vypísanie výberového konania na pozíciu Manažéra 

reprezentácie SR mužských družstiev vo vodnom póle s nástupom od 

1.1.2023 na polovičný úväzok. 

  

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

Termín:   bez zbytočného odkladu 

Úloha z rozhodnutia:    VSVP poveruje sekretariát SPF o vypísanie výberového 

konania na pozíciu Manažéra reprezentácie SR 

mužských družstiev vo vodnom póle. 

Zodpovední:   Sekretariát SPF – p. Lange 

 

 

Bod č. 7: Obsadenie miesta metodika sekcie vodného póla 

VSVP navrhuje vypísať výberové konanie na pozíciu metodika sekcie vodného póla. 

SPF/2022/VSVP/Z2/U7 

VSVP SPF schvaľuje výberové konanie na pozíciu metodika sekcie vodného 

póla. 



 

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

Termín:   bez zbytočného odkladu 

Úloha z rozhodnutia:   VSVP poveruje sekretariát SPF o vypísanie výberového 

konania na pozíciu metodika sekcie vodného póla. 

Zodpovední:   Sekretariát SPF – p. Lange 

 

 

Bod č. 8: Pozícia ÚTM vodného póla z pohľadu projektu oblastných výberov 

VSVP navrhuje projekt oblastných výberov využívať pre účel reprezentácii ÚTM (východ, stred, 

západ) a ich financovanie z rozpočtu sekcie VP z kapitoly 1204 na rozvoj talentovaných 

športovcov. 

SPF/2022/VSVP/Z2/U8 

VSVP  SPF schvaľuje projekt oblastných výberov využívať pre účel 

reprezentácii ÚTM (východ, stred, západ)  a ich financovanie z rozpočtu 

sekcie VP z kapitoly 1204 na rozvoj talentovaných športovcov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

Termín:   bez zbytočného odkladu 

Úloha z rozhodnutia:    VSVP poveruje viceprezidenta za VP predložiť návrh na 

schválenie Radou SPF. 

Zodpovední: Sekretariát SPF 

  

 

Bod č. 9: Smernica rozdeľovania finančných prostriedkov a oprávnenosť nákladov 

pre ÚTM 

VSVP navrhuje dopracovať Smernicu rozdeľovania finančných prostriedkov  a 

oprávnenosť nákladov pre ÚTM. 

 

 

 

 



SPF/2022/VSVP/Z2/U9 

VSVP SPF schvaľuje dopracovať Smernicu rozdeľovania finančných 

prostriedkov  a oprávnenosť nákladov pre ÚTM. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

Termín:              bez zbytočného odkladu 

Úloha z rozhodnutia:       VSVP dáva vypracovať Smernicu rozdeľovania finančných 

prostriedkov  a oprávnenosť nákladov pre ÚTM. 

Zodpovední:   p. Oršula 

 

 

Bod č. 10: Bojkotujúce kluby a súčasný stav v sekcii v zmysle písm. c), ods. 1 čl. 17 

Stanov 

VSVP po prerokovaní návrhu p. Gogolu zo dňa 30.11.2022 rozhodla zostať v pôvodnom zložení 

sekcie VP. Zo skúsenosti v minulosti sa neosvedčilo viac členné zastúpenie v sekcii. Rokovania 

sekcie VP sú verejné,  členovia SPF aj kluby sa ich môžu zúčastňovať. 

SPF/2022/VSVP/Z2/U10 

VSVP SPF ostáva v pôvodnom zložení sekcie VP. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

Termín:       bez zbytočného odkladu 

Úloha z rozhodnutia:             VSVP bude informovať p.Gogolu aj kluby o rozhodnutí 

Zodpovední:     p. Oršula, p.Borsig, p. Gyurcsi 

 

 

 

 

 

 



Bod č. 11: Čerpanie rozpočtu 

VSVP zobrala na vedomie momentálne čerpanie rozpočtu. Žiadajú o informovanie rozpočtu VP k 

13.1.2023. 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie: 

 - čerpanie rozpočtu k 9.12.2023 

SPF/2022/VSVP/Z2/U11 

VSVP SPF žiada o informovanie čerpania rozpočtu VP k 13.1.2023  

 

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

Termín:   bez zbytočného odkladu 

Úloha z rozhodnutia:  VSVP žiada o informovanie čerpania rozpočtu VP k 13.1.2023 

Zodpovední: Sekretariát SPF – p. Hudecová, p. Adamcová 

 

 

Bod č. 12: Reprezentácia - VT mužov v Šamoríne 13.-15.1.2022 

Reprezentačný tréner mužov Dušan Holas podal návrh na organizovanie VT mužov a 

univerzitného tímu SR vo vodnom póle v termíne 13-15.1.2023 v XBS Šamorín vrátane 

realizačného tímu a širšej nominácie hráčov. 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie: 

 - Pozývací list na VT mužov Šamorín 13.-15.1.2022 

SPF/2022/VSVP/Z2/U12 

VSVP SPF schvaľuje VT mužov a univerzitného tímu SR vo vodnom póle v 

termíne 13-15.1.2023 v XBS Šamorín vrátane realizačného tímu a širšej 

nominácie hráčov. 

  

Realizačný tím družstva mužov SR: Dušan Holas (hlavný tréner), Milan 

Oršula (asistent trénera), Miroslav Wagner (asistent trénera), Gejza 

Gyurcsi (vedúci družstva). 

  

VSVP SPF zároveň poveruje hlavného trénera p. Holasa stanoviť finálnu 

nomináciu hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov v maximálnom počte 

20 (dvadsať). 

  

Náklady spojené s realizáciou VT budú hradené z rozpočtu sekcie VP na rok 

2022. 



 

 

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

Termín:   bez zbytočného odkladu 

Úloha z rozhodnutia:   VSVP ukladá viceprezidentovi pre vodné pólo predložiť návrh 

na schválenie Rade SPF. 

Zodpovední: p. Borsig 

 

 

Bod č. 13: Delegát počas ženských zápasov 

Manažér rozhodcov vodného póla p. J. Bohát navrhol aby počas súťaží najvyššej ženskej 

kategórie bol nominovaný delegát/supervízor počas sezóny 2022/2023. 

SPF/2022/VSVP/Z2/U13 

VSVP SPF schvaľuje nominovanie delegáta/supervízora na všetky ženské 

zápasy vrátane I. Ligy žien a SP žien počas sezóny 2022/2023. Nominácie 

delegátov pripravuje a zasiela manažér rozhodcov VP  p. J.Bohát. 

  

 

Hlasovanie: 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania:     Uznesenie  schválené  

Odlišné stanovisko člena orgánu:   žiadne 

Termín:   bez zbytočného odkladu 

Úloha z rozhodnutia:   VSVP ukladá viceprezidentovi pre vodné pólo predložiť návrh 

na schválenie Rade SPF. 

Zodpovední: p. Borsig 

 

 

Bod č. 13: Rôzne 

Odmeňovanie športovcov za mimoriadne výkony z významných podujatí vo 

vodnom póle: 

VSVP dáva návrh na vypracovanie Smernice SPF gen. sekretárke SPF  p. I. Lange. 

 

Poskytovanie náhrad za dobrovoľnícku činnosť na súťažiach vo vodnom póle: 

VSVP dáva návrh na vypracovanie Smernice SPF p. M. Oršulovi. 

 

 



Revízia všetkých smerníc SPF 

VSVP žiada prezidenta SPF p. I. Šuleka o revíziu všetkých smerníc ktoré sa týkajú vodného póla. 

ZDOVODNENIE: Smernice nezahŕňajú dostatočnú činnosť VP  

 

Pracovná náplň generálneho sekretára SPF 

VSVP žiada prezidenta SPF p. I. Šuleka o zaslanie pracovnej náplne generálneho sekretára SPF 

sekcii VP. 

 

Reprezentačné družstvá dievčat U15 a U17 

VSVP navrhuje vypísať výberové konanie trénerov na dievčenské družstvá U15 a U17.  

 

Reprezentačné družstvo U17 mužov 

Predseda sekcie VP p. P. Borsig dáva návrh aby reprezentačné družstvo U17 mužov bolo 

zaradené do Extraligy mužov v sezóne 2022/2023. 

 

Asistent VP - domáce súťaže 

VSVP navrhuje na základe ukončenia pracovného pomeru  p. G. Gyurcsiho aby sa vypísalo 

výberové konanie na post asistenta VP na domáce súťaže. 

 

Výbor sekcie vodného póla 

Predseda sekcie VP p. P. Borsig navrhuje ďalšie zasadnutie sekcie 14.1.2023 v Šamoríne počas 

VT mužov. 

 

 

Rokovania VSVP SPF ukončené o 21:46 

  

 

 

Zapísal: Gejza Gyurcsi, Stanislav Vaňo 

Dňa:  09.12.2022 


