Z á p i s č. 8/2008
Z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa
konalo dňa 4. 10. 2008 v Košiciach.
Prítomní:

G. Kertész , J. Kula, T. Meszároš, I. Propper, M. Pinčák, R. Bohuš

Hostia:

J. Karabáš,

Ospravedlnení:

P. Borsig, M. Kupka, J. Ligocký, P. Mihalkovič,

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Úvod,
Kontrola uznesení zo zasadnutia VV SZVP zo dňa 31. 8. 2008
Prerokovanie bodu programu – vymenovanie p. L. Bottlika do funkcie zväzového kapitána
Prerokovanie čerpania dotácie štátnych prostriedkov pre OH- N dievčat
Informácie o priebehu kalendárnej konferencie LEN v Zurichu
Rozdeľovanie štátnych prostriedkov pre CTM na r. 2008
Odstúpenie člena TMK
Vymenovanie Ing. Štefana Bottlika do funkcie - medzinárodný sekretár
Rôzne

1). Úvod
Prezident SZVP privítal prítomných členov a hostí a otvoril zasadnutie VV. Oboznámil všetkých
s plánovaným programom

2). Kontrola uznesení
Uznesenie č. 1/07 :
VV poveruje. J. Karabáša rokovaním s budúcim možným gen. partnerom. Zároveň dáva úlohu sekretariátu
vyzvať kluby, aby sa vyjadrili ku zmluve (uznesenie 2/06)

VV po vypočutí J. Karabáša konštatoval, že uznesenie je splnené s výnimkou oddielu Slávie UK
Bratislava, ktorý sa doposiaľ ku spomínanej zmluve nevyjadril. Ďalej J. Karabáš informoval
členov VV o konkrétnom budúcom gen. partnerovi vodnopólovej extraligy mužov.

Uznesenie č. 1/08
VV schvaľuje názov najvyššej súťaže mužov vo vodnom póle pre ročník 2008/2009 :
EMM vodnopólová extraliga mužov
Uznesenie č. 2/07 :
- splnené
Uznesenie č. 3/07 :
VV ukladá gen. sekretárovi vyzvať vedúcich jednotlivých reprezentačných družstiev, aby zabezpečili splnenie
uznesenia č. 9/06 a vrátili požadovanú výstroj do skladu SZVP. V prípade nevrátenia je potrebné uviesť
konkrétne mená hráčov, ktorí túto povinnosť nesplnili.

GS vyzval všetky menované osoby, nakoľko však požadovaná výstroj nie je kompletne vrátená,
VV konštatoval, že úloha trvá.
Uznesenie č. 4/07 :
- splnené

Uznesenie č. 5/07 :
- splnené
Uznesenie č. 6/07 :
- splnené
Uznesenie č. 7/07 :

VV dáva za úlohu GS predložiť na najbližšom zasadaní VV kópiu zmluvy s p. Hudecovou
- splnené

Uznesenie č. 2/08
VV ukladá poverenému členovi SZVP I. Propperovi, aby preštudoval podmienky zmluvy
uzatvorenej s externou účtovníčkou p. Hudecovou a poveril ho, aby sa zaoberal možnosťou
vypracovania nového modelu riešenia ekonomickej agendy SZVP.
Uznesenie č. 8/07 :

VV poveruje GS odpredať motorové vozidlo autobazáru.
- úloha trvá
Uznesenie č. 9/07 :
- splnené
Uznesenie č. 10/07 :
Od 1. 8. 2008 VV určuje odmenu pre konateľa Marketing s.r.o. Roberta Bohuša vo výške 5.000,- Sk so
splatnosťou k 15. dňu v mesiaci
- úloha trvá
Uznesenie č. 11/07 :
- splnené
Uznesenie č. 12/07 :
- splnené
Uznesenie č. 13/07 :
- splnené
Uznesenie č. 14/07 :
- splnené
Uznesenie č. 15/07 :
- splnené

3). Prerokovanie bodu programu – vymenovanie p. L. Bottlika do funkcie
zväzového kapitána
Po prednesení návrhu prezidenta SZVP vymenovať L. Bottlika do funkcie zväz.
kapitána vystúpil člen VV T. Meszáros s návrhom stiahnuť tento bod rokovania
s programu zasadnutia VV. Argumentoval nesúhlasným stanoviskom piatich členov VV
k tomuto návrhu. Následne dal prezident o návrhu T. Meszárosa hlasovať. Proti boli 4
prítomní členovia VV: G. Kertész, J. Kula, I. Propper, M. Pinčák, za jeden člen: T.
Meszáros.
Prezident SZVP opätovne informoval členov SZVP o svojom rozhodnutí menovať podľa
Čl. 1. bod 1.1. Smernice SZVP k zabezpečeniu riadenia a činnosti reprezentačních
družstev ku dňu 15. 10. 2008 do funkcie zväzového kapitána pána
Ladislava Bottlika. Prítomní členovia VV berú jeho informáciu na vedomie. Člen VV T.
Meszáros vyjadril nesúhlas s týmto zámerom.

Uznesenie č. 3/08
VV SZVP v zmysle Čl. 1.4. bod 1. Smernice SZVP k zabezpečeniu riadenia a činnosti
reprezentačních družstev, berie na vedomie menovanie p. Ladislava Bottlika Prezidentom
SZVP do funkcie zväzového kapitána dňom 15. 10. 2008., podľa Čl. 1 bodu 1.1. Smernice
SZVP k zabezpečeniu riadenia a činnosti reprezentačných družstev. Odmeňovanie zväzového
kapitána bude riešené v zmysle platných smerníc. Prezident ukladá zväzovému kapitánovi
predložiť návrhy športového kalendára a rozpočtov reprezentačných družstev vo všetkých
vekových kategoriách na rok 2009 a tieto následne spracovať vo forme projektu ku žiadosti
na dotácie pre MŠ SR, s úlohou predložiť tieto prezidentovi a na sekretariát SZVP v termíne
do 31.10.2008.

4). Prerokovanie čerpania dotácie štátnych prostriedkov pre OH- N dievčat
VV sa zaoberal iniciatívou člena VV ing. P. Mihalkoviča ohľadom čerpania štátnych
prostriedkov z kapitoly „športovo-talentovaná mládež“ vo výške 200.000,- Sk použitých
na medzinárodný turnaj OH- N dievčat vo Vrútkach
Na základe prerokovania situácie ohľadom čerpania štátnych prostriedkov z kapitoly
„športovo-talentovaná mládež“, ktorú P. Mihalkovič označil, že je účelovo viazaná pre
kategóriu OH-N dievčatá, prezident a prítomní členovia VV dospeli k názoru, že tieto
prostriedky neoprávnene bez odsúhlasenia VV použil v prospech tejto kategórie. Z toho
dôvodu prezident SZVP v zmysle Stanov SZVP, článok 11, bod 1. zrušil členstvo Ing.
Pavla Mihalkoviča ako kooptovaného člena vo VV SZVP a navrhol kooptovať do
funkcie člena Výkonného výboru SZVP p. Jozefa Karabáša z Košíc.
Uznesenie č. 4/08
VV SZVP schválil kooptáciu Jozefa Karabáša za člena VV SZVP.
VV schválil s pomerom hlasov: 5 – za, nikto proti

5). Prerokovanie bodu - Informácie o priebehu kalendárnej konferencie
LEN v Zurichu
Prezident SZVP stručne informoval prítomných o priebehu konferencie LEN v Zurichu,
na ktorej sa zúčastnil v dňoch 26. 9. – 28. 9. 2008 spolu s medzinárodným sekretárom
ing. Š. Bottlikom. Najdôležitejším bodom bola prezentácia konkrétnych turnajov pre
jednotlivé reprezentačné kategórie. Ďalej bola prerokovaná účasť konkrétnych osob na
takýchto podujatiach v budúcnosti s návrhom Prezidenta SZVP aby sa kalendárnej
konferencie v budúcnosti zúčastňoval zväzový kapitán a medzinárodný sekretár.

6). Rozdeľovanie štátnych prostriedkov pre CTM na r. 2008
VV po prerokovaní podkladov predložených Dr. J. Forišom schválil tento materiál
v plnom znení.
Uznesenie č. 5/08
VV schvaľuje rozdelenie štátnych prostriedkov z kapitoly „športovo-talentovaná mládež“ pre
CTM podľa predložených kritérií

Uznesenie č. 6/08
VV ukladá za úlohu zväzovému kapitánovi v súčińnosti s TMK potvrdiť alebo doplniť, resp.
upresniť počty reprezentantov v jednotlivých kategóriách, ktoré sú uvedené v SPRAVODAJI
1/2008

7). Odstúpenie člena TMK
Člen TMK Robert Bohuš, od 1.8.2008 zamestnanec SZVP vo funkcii generálny sekretár,
oznámil listom prezidentovi SZVP, že ku dňu 4.10.2008 sa vzdáva miesta v trénerskometodickej komisii SZVP, do ktorej bol schválený na zasadnutí VV SZVP dňa 19.4.2008
v Košiciach (uznesenie č. 7/03) z dôvodu pracovnej vyťaženosti a možného konfliktu
záujmov.
Uznesenie č. 7/08
Prezident a VV zobral na vedomie rezignáciu R. Bohuša z miesta v TMK ku dňu 4.10.2008.

8). Vymenovanie Ing. Štefana Bottlika do funkcie - medzinárodný sekretár
VV prerokoval vymenovanie ing. Štefana Bottlika do funkcie - medzinárodný sekretár,
zo dňa 9.9.2008 listom prezidenta SZVP. Všetci členovia boli o tejto skutočnosti
oboznámení mailom 17.9.2008. Nikto z členov VV nebol proti.
Uznesenie č. 8/08
VV zobral na vedomie vymenovanie ing. Štefana Bottlika do funkcie - medzinárodný
sekretár, ku dňu 9. 9. 2008.

9). Rôzne
VV prejednal účasť delegátov na zápasoch vodnopólových súťaží v budúcej sezóne.
Uznesenie č. 9/08
VV ruší funkciu delegáta pre všetky súťaže vodného póla organizované SZVP pre ročník
2008/2009 z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie.
VV sa zaoberal návrhom p. Vladimíra Prelovského na odkúpenie jeho pohľadávky voči
NCHZ Nováky.
Uznesenie č. 10/08
VV SZVP sa nebude zaoberať ponukou odkúpiť pohľadávku Vladimíra Prelovského voči
klubu NCHZ Nováky z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie.
Uznesenie č. 11/08
VV poveruje J. Karabáša organizovaním ankety MOKRÁ LOPTA spojenej s vyhlásením
najlepšieho vodného pólistu za sezónu 2008/2009 a poveruje ho zabezpečiť financovanie
tohoto projektu z mimozväzových prostriedkov
Zapísal: R. Bohuš

schválil:

JUDr. Juraj Kula
Prezident SZVP

