SLOVENSKÝ ZVÄZ VZPIERANIA
SLOVAK WEIGHTLIFTING FEDERATION
Junácka 6, 832 80 Bratislava

Uznesenie
VV SZV č. 6/2016
v Ružomberku 10.5.2016

1/06/2016 – VV SZV schvaľuje program doplnený o bod. Návrh prehodnoteného finančného krytia
jednotlivcov do 17 rokov v zväzovej príprave na druhý kvartál 2016.
2/06/2016 – VV SZV k bodu vyhodnotenie VZ SZV, predseda p. Mutafov konštatoval že VZ SZV
prebehlo v pokojnej atmosfére a do budúcna sa budú návrhy podávať len v písomnej
podobe. Pán Korpa informoval o odoslaní zápisnice overovateľom a po jej podpísaní
sa VV SZV bude zaoberať jednotlivými otázkami.
Pán Mutafov informoval že stanovy SZV má prekontrolovať Dr. Čolák a 27.5.2016
budú predložené v čistopise na VV SZV.
3/06/2016 – VV SZV berie na vedomie informáciu p. Korpu o príprave na OH. Pripadajú do úvahy traja
Kováč, Kružel a Kožienka.
4/06/2016 - VV SZV schvaľuje trénera na OH v Riu de Janeiro p. Korpu
Úloha : Stretnúť sa s riaditeľom VŠC Dukla Banská Bystrica a dohodnúť podmienky na
prípravu spomínaných reprezentantov
Zodpovední : Mutafov, Korpa
Termín : do 20.5.2016
5/06/2016 - VV SZV berie na vedomie informáciu p. Kubáka a p. Štefánika o príprave domácich súťaží
Dodatky a výber na M-SR dorastencov, dorasteniek, žiakov a žiačok sú odoslané na oddiely.
6/06/2016 - VV SZV berie na vedomie informáciu p. Škrobiana o priebehu sústredenia mládeže v Bobrove
vyslovil spokojnosť s tréningovým nasadením jednotlivcov aj stravou.
Predpokladá dobré umiestnenie na turnaji V-4, ktoré sa uskutoční v Poľsku 16.7.2016
7/06/2016 – VV SZV berie na vedomie informáciu p. Mutafova o príprave organizačného poriadku SZV
Úloha : premyslieť si čo všetko dať do organizačného poriadku
Zodpovední : Členovia VV SZV
Termín : 27.5.2016
8/06/2016 – VV SZV berie na vedomie správu p. Štefánika o príprave školenia rozhodcov prvého a druhého
stupňa, ktoré sa uskutoční v Košiciach 20. a 21.5.2016 v Košiciach.
Prihlásilo sa deväť záujemcov.
9/06/2016 – VV SZV berie na vedomie správu p. Korpu o príprave školenia trénerov, ktoré sa uskutoční
v Košiciach, 2.-3.7.2016 prvá časť a o týždeň druhá časť.

10/06/2016 – VV SZV schvaľuje aprílový prestup : Miloš Bajánek z WDK – do RAD
11/06/2016 – VV SZV berie na vedomie správu p. Štefánika o hosťovaní : Peter Poláček z VŠC – do KNK,
Radoslav Tatarčík z VŠC – do MKE
12/06/2016 – VV SZV schvaľuje návrh finančného krytia jednotlivcov do 17 rokov zväzovej príprave na
druhý kvartál 2016, podľa predloženého návrhu p. Kubáka a Škrobiana.
13/06/2016 – VV SZV berie na vedomie informáciu o stave financií k 10.5.2016.
Na účte VÚB (štátny) : 26413,76
VÚB (účet SZV) : 7603,56
Bod rôzne : p. Kováč informoval že sa zúčastnil zasadnutia na SAUŠ o príprave na letnú univerziádu 2017
na Tajwane.
p. Štefánik informoval že sa zúčastnil VZ KŠZ, kde sa hovorilo aj o pripravovaní novelizácie
zákona o športe
p. Štefánik informoval že bol vrátený členský poplatok 30,- eur oddielu Crosfit Trenčín a klubu
Crosfit Banská Bystrica členský poplatok 30,- a poplatky za členov 31,- eur
p. Mutafov informoval že sa stretol s riaditeľom sekcie športu na MŠ p. Čambalom a hovorili
o financovaní športu a o možnosti usporiadať ME alebo MS.
p. Mutafov informoval o stretnutí s p. Galovičom v Bratislave kde prerokovali otázky
vzájomných vzťahov SZV a VŠC.
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