Pályázat a Magyar Úszó Szövetség Elnökségének tagságára
Szeidl Balázs, 47 éves mérnök, közgazdász, marketing és értékesítési menedzser,
szeniorúszó, úszóedző és sportegyesületi elnök vagyok. Menedzserként 20 éve
dolgozok nemzetközi (osztrák, német, amerikai) vállalati környezetben a marketing és
értékesítés különböző szintjein, voltam üzletkötő, regionális és országos kereskedelmi
igazgató, termékmenedzser, nemzetközi marketing igazgató, de ügyvezető igazgató is.
2010 óta építem úszóedzőként, 2011 óta egyesületi elnökként és edzőként a
Komáromi Úszóklub Sportegyesületet, mely jelenleg egy 80 gyermekkel foglalkozó, 3
edzővel működő kisvárosi klub. Sportvezetői és edzői munkámat önkéntesként, karitatív céllal végeztem,
munkámért semmilyen juttatást nem fogadtam el.
Sportolói múlt
Az úszó sport gyermekkorom óta fontos része életemnek. A 70-s években a Komáromi Spartacus úszója voltam,
majd átváltottam az uszonyos úszó sportra és a komáromi Dobi István Könnyűbúvár Klub, egyetemistaként
1989-1991 között a Budapesti Híradástechnikai Gépgyár (BHG) versenyzője voltam. Jelenleg is aktívan edzek és
alkalmanként versenyzek szenior úszóversenyeken.
Sportvezetői tapasztalatok
2010 óta a Komáromi Úszóklub Sportegyesület edzője, 2011 óta egyesületi elnöke és vezető edzője vagyok. Hat
év alatt felépítettem egy 80 gyermekkel foglalkozó úszócsapatot egy húszezer lakosú kisvárosban, ahol három
edző dolgozik, ebből egy főállású. Sportvezetői munkám során nyolc úszóedző szakmai tanulmányaihoz
biztosítottam hospitálási és szakmai gyakorlati fejlődési lehetőséget. Szervezetünk évek óta eredményesen vesz
részt támogatási pályázatokban. Az általam irányított egyesület a számviteli jogszabályoknak tökéletesen
megfelel.
Sportvezetői elismerések és kitüntetések
Komárom város úszósportjának fejlesztése érdekében tett erőfeszítéseimet Komárom Város Önkormányzata
három egymást követő évben -2014, 2015, 2016- jutalmazta a Komárom Város Év Edzője díjjal. 2015-ben
egyesületünk a város legjobb civilszervezeteként polgármesteri dicséretben részesült.

Elnökségi tag feladatkör ellátásával kapcsolatos elképzelések
Értékrend kialakítás és szervezeti kultúrafejlesztés a Magyar Úszó Szövetségben
Jogi és etikai megfelelés fejlesztése a Magyar Úszó Szövetségben:







közgyűlések és elnökségi megbeszélések jogi megfelelőségének fejlesztése
érdekütközések megszüntetése
beszerzési szerződések megkötésének megszigorítása
gyermeki jogok védelme
úszásoktatáshoz kapcsolódó jogsértések (Számviteli Törvény, Sporttörvény) megelőzése
etikai kódex betartása, betartatása a szövetségben és a tagszervezetekben egyaránt

Szövetségi iroda működésének fejlesztése: kommunikáció, stílus, munkafolyamatok
Sportági eredményesség fejlesztés


utánpótlás összes létszám és korosztályos létszám megoszlásának javítása,






elit korosztályos és felnőtt versenyzők menedzselése, versenyzői életpályájának kidolgozása (nevelő
klubok, régió központok, úszóakadémia),
edzésmódszertan, szakember erőforrás, képzés, továbbképzés és tudásmegosztás fejlesztése,
versenyrendszer (helyszínek, időpontok, versenyszám programok, versenyzői létszám logisztika)
fejlesztése,
sportlétesítmény kapacitás-, színvonal- és kihasználtság javítása.

Pályázati rendszerek



a jelenleg működtetett pályázati programok megtartása, továbbfejlesztése, kibővítése (pl. szigorú
feltételekhez kötött felzárkóztatási program)
a pályázati pénzek szigorúan normatív, transzparens rendszerben történő elosztása, negatív
diszkriminációk és a kivételezések megszüntetése

Motivációs megoldások fejlesztése




a kimagasló eredményeket elérő sportolók, felnőttek és utánpótlás korúak illetve edzőik és a
kiemelkedő munkát végző háttér munkaerőforrás (dietetikusok, masszőrök, orvosok, menedzserek)
évente egyszeri díjazása egy nívós úszósport gálán,
a nevelő klubok és nevelő edzők anyagi és erkölcsi megbecsülését kialakító megoldások kidolgozása
például az átigazoláskor fizetendő nevelési díj vagy a nevelő edzők nevének következetes
nyilvántartása és kommunikálása

Kapcsolatok menedzselése




folyamatos kapcsolat az elnökség és a tagszervezetek között,
kapcsolatfejlesztés más vizes sportágakkal,
kapcsolatfejlesztés önkormányzatokkal, állami szervekkel
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