Z á p i s č. 1/2008
Z mimoriadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré
sa konalo dňa 16. februára 2008 v Košiciach.

Prítomní:

J. Kula, P. Borsig, G. Kertész, M. Kupka, J. Ligocký, M. Pinčák
T. Meszároš, I. Propper,

Hostia:

Nikto

Ospravedlnený:

M. Bognár

PROGRAM:
Úvod
Kooptácia
Kontrola uznesení
Ekonomické informácie
5) Rôzne
1)
2)
3)
4)

Bod 1. Úvod
p. Kula
Novozvolený prezident SZVP privítal novozvolených členov výkonného výboru (VV), hostí
a otvoril zasadnutie mimoriadneho VV SZVP.

Bod 2. Kooptácia
p. Kula
Prezident SZVP v zmysle Článku 11 bodu 1 Stanov SZVP navrhol kooptovať do VV
nasledujúcich dvoch nových členov. Pána Bognára Martina, a pána Propera Igora.
Uznesenie č.: 01/01 VV tento návrh prerokoval a jednohlasne schválil kooptáciu pánov
Bognár Martin a Propper Igor do VV SZVP.
T.: ihneď

Bod 3. Kontrola uznesení
Vzhľadom na mimoriadne zasadanie a krátkosť času, bola kontrola uznesení preložená na
ďalšie riadne zasadanie VV.
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Bod 4. Ekonomické informácie
p. Horňák
Predniesol v stručnosti členom VV momentálnu finančnú situáciu.
p. Kula
Vyslovil požiadavku spoznať celkovú ekonomickú situáciu, a stav skladových zásob
športového materiálu. Predniesol potrebu vyjasniť vzťah medzi marketingovou spoločnosťou
SZVP s.r.o. a sekretariátom zväzu, a poukázal na nutnosť vykonania auditu vo finančnom
hospodárení zväzu za obdobie 2005 – 2007 nezávislou audítorskou firmou. Taktiež poukázal
na nevyhnutnosť vyriešiť zmenu podpisových vzorov na účtoch SZVP.
Uznesenie č.: 02/01 VV schválil vykonanie finančného auditu p. Koraušovou.
T.: 25. 2. 2008
Z.: P. Borsig

Uznesenie č.: 03/01 VV poveril gen. sekretára p. Horňáka vykonať inventarizáciu
skladových zásob športového materiálu a zaevidovať aktuálny stav.
T.: 28. 2. 2008
Z.: P. Horňák

Bod 5. Rôzne
VV rokoval o aktuálnych potrebách reprezentačného družstva mužov a o príprave na
kvalifikačný turnaj na OH poriadaný v Oradei. Rokoval o nutnosti vyriešiť systém
odmeňovania hráčov, vyriešiť zmluvné vzťahy s reprezentantmi v budúcnosti. VV sa zaoberal
nutnosťou určiť do budúcnosti vedúceho mužstva pre seniorov. VV vzal na vedomie program
reprezentačného družstva mužov, a až do skončenia kvalifikácie nemá k nemu výhrady.
Uznesenie č.: 04/01 VV schválil stretnutie s reprezentantmi a trénermi reprezentačného
družstva mužov počas ich sústredenia v Novákoch dňa 20. 2. 2008. Na stretnutí sa
prerokujú aj podmienky pôsobenia reprezentačného trénera p. Nakiča.
T.: 20. 2. 2008
Z.: J. Kula

Uznesenie č.: 05/01 VV schválil nomináciu na kvalifikačný turnaj na OH do Oradei.
Nominovaných bude 13 hráčov, prvý tréner Ante Nakič, asistent trénera Pavol Sirotný,
doktor Jozef Kmec, rozhodca Ján Bohát a vedúci výpravy Ing. Štefan Bottlík.
T.: 1. 3. 2008
Z.:P. Horňák
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VV rokoval o práci sekretariátu a o spôsoboch financovania zväzu a taktiež o spôsoboch
financovania jednotlivých reprezentačných akcií. Ďalej rokoval o možnostiach finančného
navýšenia finančných dotácií od štátnych inštitúcií a tiež od iných subjektov.
Uznesenie č.: 06/01 VV SZVP splnomocňuje p. Borsiga na rokovania s ministerstvom
školstva, SOV a ich príslušnými orgánmi a inými štátnymi orgánmi a subjektmi na
zabezpečenie finančných prostriedkov a ich navýšenie pre rok 2008.
T.: ihneď

Uznesenie č.: 07/01 VV SZVP splnomocňuje generálneho sekretára p. Horňáka na
rokovania s ministerstvom školstva, SOV a ich príslušnými orgánmi a inými štátnymi
orgánmi a subjektmi na zabezpečenie finančných prostriedkov a ich navýšenie pre
rok 2008.
T.: ihneď

VV rokoval o tréneroch pre jednotlivé kategórie a o spôsobe ich odmeňovania. Podľa dohody
týmito otázkami sa bude zaoberať najbližšie riadne zasadnutie VV SZVP, ktoré sa bude konať
dňa 28.2.2008 v Novákoch alebo v Košiciach v bližšie určenej hodine.

Zapísal:

Peter Horňák
Generálny sekretár SZVP
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Schválil:

Juraj Kula
Prezident SZVP

