Z á p i s č. 2/2008
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa konalo
dňa 28. februára 2008 v Novákoch.

Prítomní:

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

Hostia:
Ospravedlnený:

J. Karabáš,
M. Bognár

PROGRAM:
1) Úvod
2) Kontrola uznesení
3) Výber trénerov pre reprezentačné druţstvá
4) Rôzne

Bod 1. Úvod
p. Kula
Prezident SZVP privítal členov výkonného výboru (VV), hostí a otvoril zasadnutie riadneho VV
SZVP.

Bod 2. Kontrola uznesení
Uznesenie č.: 01/01 splnené.
Uznesenie č.: 02/01 splnené.
Uznesenie č.: 03/01 splnené.
Uznesenie č.: 04/01 splnené.
Uznesenie č.: 05/01 splnené.
Uznesenie č.: 06/01 splnené.
Uznesenie č.: 07/01 splnené.
Uznesenie č.: 01/02 Objednáva sa audit u p. Koraušovej na zistenie ekonomickej situácie
v SZVP za obdobie od 5. novembra 2005 do 15. februára 2008.
T.: 30. 4. 2008
Z.: P. Borsig
Uznesenie č.: 02/02 VV schválil pána Anteho Nakiča do funkcie reprezentačného trénera
muţov a schválil mu odmenu 35.000,- Sk mesačne. (Ostatné náklady na jeho odmenu sa
budú zabezpečovať sponzorsky.) Trénerom ND muţov bol menovaný na 4 roky (olympijský
cyklus) s opčným právom po kaţdom roku.
T.: od 16. 2. 2008
Z.: VV SZVP
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Uznesenie č.: 03/02 VV schválil, ţe uznesenie 3/09 zo zápisu 09/2007 z 18. októbra 2007 sa
ruší, a celé uznesenie 3/09 sa nahrádza novým uznesením č. 04/02 v tomto znení:
Prezident SZVP menuje do funkcie zväzového kapitána p. Anteho Nakiča, do funkcie
vedúceho realizačného teamu pri ND muţov je menovaný p. Štefan Bottlík,
tréner ND juniorov bol menovaný p. Ondrej Gajdáč,
tréner ND kadetov bol menovaný p. Szabolcs Hajts-Eschwig,
trénerom OH-nádejí chlapci bol menovaný Peter Tkáč a asistenti Juraj Reinovský
a Róbert Radič. Vedúcim druţstva OH-nádejí chlapci bol menovaný p. Marián Peciar.
Trénerom ND ţeny bol menovaný p. Jozef Cifra,
trénerom ND juniorky bol menovaný p. Marián Ţucha,
trénerom ND kadetiek bol menovaný p. Igor Vestenický.
Ďalej sa VV uzniesol, ţe menovanie asistentov trénerov kadetov, juniorov a muţov
bude riešené po kvalifikačnom turnaji na OH v rumunskej Oradei.
T.: 15. 3. 2008

Z.: VV SZVP

Bod 5. Rôzne
p. Kupka
Informoval VV o aktuálnej situácii v NCVP a o potrebe udržať v chode toto zariadenie a čo
najviac ho využívať na reprezentačné akcie, ako sú turnaje a VT vo všetkých kategóriách.
p. Borsig
Informoval o jeho snahách pri oslovovaní štátnych inštitúcií, ktoré navštevoval spolu s generálnym
sekretárom Petrom Horňákom, a o perspektívach pri prideľovaní dotácií na zabezpečovanie chodu
reprezentácií.
p. Horňák
Podal správu o medzinárodných turnajoch ktoré sa poriadajú na Slovensku a o nutnosti včasného
zabezpečenia rozhodcov, účastníkov a celej organizácie týchto podujatí. Ďalej navrhol schváliť
podpisové vzory pre hospodárske a účtovné operácie prezidentovi SZVP Jurajovi Kulovi,
generálnemu sekretárovi SZVP Petrovi Horňákovi, a členovi VV SZVP Paľovi Borsigovi.
Uznesenie č.: 04/02 VV schválil a potvrdil miesta konania medzinárodných turnajov (MT)
poriadaných SZVP a to nasledovne:
MT DP muţi – Nováky v termíne 20. – 22. jún 2008,
MT LTC kadeti – Topoľčany v termíne 18. – 20. júl 2008
MT HTC juniori – Nováky v termíne 29. – 31. august 2008.
T.: ihneď
Uznesenie č.: 06/02 VV schválil na podpisový vzor oprávnených osôb schvaľovať
a nariaďovať hospodárske a účtovné operácie týchto pánov:
Juraj Kula - prezident SZVP
Pavol Borsig - člen VV SZVP
Peter Horňák - generálny sekretár SZVP.
T.: ihneď
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VV rokoval o odmenách pre reprezentačných trénerov a po diskusii sa dohodol, že sa vypracuje do
15. 4. 2008 návrh o výške odmien a o spôsobe ich vyplácania.
Zapísal:

Peter Horňák
Generálny sekretár SZVP
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Schválil:

Juraj Kula
Prezident SZVP

