Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vzpierania 4/2017
_________________________________________________________________________________________

15.06.2017, Nové Mesto nad Váhom
členovia VV SZV, Štefan Gribanin, Rudolf Lukáč
GS SZV (dovolenka)

Deň a miesto konania:
Prítomní:
Neprítomný:
Body programu:

________________________________________________________________________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Správa z volebného kongresu Bangkok 2017
Schválenie dotácie pre vzpieračský klub Veľký Meder
Schválenie - štatút reprezentačnej komisie
Antidopingový program „ Jerk.Clean“
Zmena členstva vo VV SZV a v revíznej komisii.
Schválenie zmien rozpočtu na rok 2017

__________________________________________________________________________________
Prijaté uznesenia/závery:
K bodu 1./ ( bez prijatia uznesenia)
Správa z volebného kongresu Bangkok 2017
VV SZV berie na vedomie správu o priebehu a výsledkoch volebného kongresu IWF, ktorý sa konal v Bangkoku
v dňoch 27.52017-31.5.2017.
K bodu 2. /Uznesenie č. 1.
Schválenie dotácie pre vzpieračský klub Veľký Meder.
Výkonný výbor SZV na základe predloženého návrhu predsedu VV SZV a po diskusii prijal nasledovné uznesenie:
„VV SZV dodatočne schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 500 EUR za účelom nákupu športového vybavenia po
požiari a zničení telocvične športového klubu Veľký Meder“
K bodu 3. /Uznesenie č. 2.
Schválenie - štatút reprezentačnej komisie
„VV SZV :
a)
b)

Schvaľuje štatút reprezentačnej komisie na rok 2017 v predloženom znení a
ukladá predsedovi reprezentačnej komisie vypracovať finálne znenie štatútu po zapracovaní technických
úprav za účelom jeho zverejnenia na stránke VV SZV

Znenie štatútu reprezentačnej komisie na rok 2017 tvorí prílohu tejto Zápisnice.
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K bodu 4. /Uznesenie č. 3.
Schválenie_Antidopingový program
Predseda SZV predložil prítomným členom VV SZV návrh Antidopingového programu, ktorého cieľom je zásadné
posilnenie stanoviska SZV v boji proti dopingu, a to vo forme samostatného projektu s názvom „Jerk.Clean“,
ktorého obsahom je/sú:
-

jednoznačná komunikácia SZV smerom ku klubom, pretekárom a odbornej a laickej verejnosti, že
vzpieranie je pod záštitou SZV športom, ktorý má nulovú toleranciu k dopingu
marketingové aktivity, zamerané na podporu projektu, kde tvárami budú vo vzťahu k verejnosti vybraní
reprezentanti SR vo všetkých vekových kategóriách
edukačné aktivity a na podporu boja proti dopingu

Návrh jednotlivých aktivít je priložený k tejto Zápisnici ako jej neoddeliteľná súčasť.
„VV SZV :
a) Schvaľuje predložený zámer Antidopingového programu s pracovným názvom Jerk.Clean“,
b) Ukladá predsedovi SZV informovať o príprave projektu všetky kluby organizované pod SZV a požiadať ich
o stanovisko k predloženému zámeru
K bodu 5. /Uznesenie č. 4.
Zmena členstva vo VV SZV a v revíznej komisii.
„VV SZV :
a)
b)
c)
d)

Berie na vedomie vzdanie sa členstva vo VV SZV, p. Gabriela Buzgóa
Schvaľuje kooptáciu nového člena VV SZV, p. Štefana Gribanina, a to odo dňa 16.06.2017
Berie na vedomie, že p. Štefanovi Gribaninovi sa dňa 16.6.2017 končí členstvo v Kontrolno - revíznej komisii,
z dôvodu nezlučiteľnosti funkcií
Schvaľuje kooptáciu Jána Trebichavského za člena Kontrolno- revíznej komisie na základe poradia z volieb
SZV

K bodu 6. /Uznesenie č. 5.
Schválenie zmien rozpočtu na rok 2017
„VV SZV :
a)

Schvaľuje úpravy rozpočtu na rok 2017 na základe úprav, navrhnutých reprezentačnou komisiou podľa
priloženého návrhu,
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b)

Ukladá In. Tomášovi Chovancovi zapracovať uvedené zmeny do rozpočtu SZV za účelom kontroly čerpania
finančných prostriedkov a reportingu.
Návrh úprav tvorí prílohu k tejto zápisnici ako jej neoddeliteľná súčasť.
K bodu 7. /Uznesenie č. 6.
Inventúra majetku SZV
„VV SZV :
a)
b)
c)

Schvaľuje vykonanie inventúrneho súpisu hnuteľného majetku SZV a porovnanie zisteného stavu so stavom
evidenčným,
Poveruje Ing. Tomáša Chovanca riadením procesu inventúry majetku SZV, vrátane majetku, ktorý sa
nachádza vo vzpieračskom klube Diana Orol Ružomberok
Ukladá Ing. Tomášovi Chovancovi predložiť členom VV SZV konečný inventúrny zápis a správu o inventúre
majetku SZV najneskôr do 31.10.2017“

K bodu 8. /Uznesenie č. 7.
Stanovisko VV SZV k návrhom Komisie mládeže
VV SZV prerokoval jednotlivé návrhy Komisie mládeže tak, ako boli predložené vo forme Uznesení č. 4/01/2017,
07/01/2017, 08/01/2017, 09/01/2017, 10/01/2017, 11/01/2017 a 14/01/2017 a v nadväznosti na ich obsah
prijal nasledovné Uznesenie č.7:
„VV SZV berie na vedomie, resp. schvaľuje predložené uznesenia s výnimkou Uznesení č. 08/01/2017, 09/01/2017
a 11/01/2017, ktoré sa odkladajú, pričom termín prípadnej realizácie týchto prijatých uznesení bude predmetom
ďalšieho rokovania VV SZV v závislosti od zdrojov SZV“
K bodu 9. /Uznesenie č. 8.
Stanovisko VV SZV k návrhom Súťažno-technickej komisie(STK).
VV SZV prerokoval jednotlivé návrhy STK tak, ako boli predložené vo forme Uznesení prijatých na zasadnutí dňa
12.05.52017 a v nadväznosti na ich obsah prijal nasledovné Uznesenie č.8:
„VV SZV:
a) Schvaľuje vypracovaný zoznam slovenských rekordov v jednotlivých váhových a vekových kategóriách
tak, ako boli vypracované STK a predložené VV SZV,
b) Neschvaľuje Uznesenie č. 8 o zákaze štartu žien v mužskej vzpieračskej lige ( aktuálny stav a možnosť
štartu ženy ostáva zachovaná podľa súčasných pravidiel),
c) Berie na vedomie ostatné prijaté uznesenia STK,
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d) Poveruje Tomáša Chovanca rokovaním o možnom zakúpení programu na organizáciu a manažment
súťaží (powerlift)

K bodu 10. /Uznesenie č. 9.
Stanovisko VV SZV k zníženiu úväzku generálneho sekretára SZV.
VV SZV podrobne prebral možnosť organizačnej zmeny - zníženia úväzku generálneho sekretára SZV z 1,0 na 0,5,
pričom dôvodom návrhu na zníženie úväzku je posúdenie efektívnosti výkonu funkcie generálneho sekretára,
(značnú časť agendy generálneho sekretára prevzali jednotliví členovia ) s cieľom dosiahnuť dodatočné úspory
pre financovanie priorít SZV na rok 2017.
Na základe diskusie prijal VV SZV nasledovné Uznesenie č. 9:
„ VV SZV :
a)

b)

schvaľuje inú organizačnú zmenu, ktorej obsahom je zabezpečenie efektívnosti práce generálneho
sekretariátu SZV a to vo forme zníženia pracovného úväzku z 1,0 na 0,5, t. j. na polovicu súčasného
pracovného času (so zodpovedajúcou úpravou mzdy) s cieľom dosiahnutia dodatočných úspor finančných
prostriedkov SZV,
ukladá predsedovi SZV vykonať všetky administratívne a právne opatrenia za účelom finalizácie zmeny
úväzku podľa tohto uznesenia bez zbytočného odkladu.

Pri hlasovaní o tomto návrhu sa hlasovania zdržal jeden člen VV SZV, pán Milan Kováč. Ostatní členovia VV SZV
hlasovali za tento návrh.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 15.06.2017

Prítomní členovia VV SZV:

Viktor Gumán, predseda SZV

__________________________

Tomáš Chovanec

__________________________

Miroslav Škrobian

__________________________
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Milan Kováč

__________________________

Gabriel Buzgó

__________________________

Richard Tkáč

__________________________
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