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

Uznesenie
VV SZV č. 14/2016
Štrbské Pleso - 13.12.2016
Na 14. zasadnutí VV SZV bol prítomný aj riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica
Mgr. Richard Galovič, na pozvanie predseda SZV PhDr. P. Mutafov privítal na rokovaní VV SZV.
Pán Galovič poďakoval za spoluprácu so SZV a oboznámil členov VV SZV o spolupráci medzi VŠC a
SZV a že majú záujem o zotrvaní vzpierania v Dukle, kde má tento šport tradíciu dlhé roky. Pán Galovič
informoval aj o možnosti vytvoriť detašované strediská( napr. Trenčín, Košice aj iné miesta, kde sú
vytvorené podmienky na vzpieranie ).
Predseda SZV P.Mutafov požiadal p.Galoviča o možnosti a potrebe zachovania podmienok uskutočňovať
súťaže i v Trenčíne.
Chcel by vyriešiť stravovanie na Dukle formou cateringu.
Predseda SZV sa poďakoval p. Galovičovi za účasť na rokovaní VV SZV.
1/14/2016 – VV SZV schvaľuje program 14. zasadnutia s doplnením o bod 10 žiadosť o prijatie
za člena SZV
2/14/2016 – VV SZV ku kontrole uznesenií VV SZV 13/2016 nemal pripomienky.
VV SZV opätovne potvrdil nesúhlas s požiadavkou p.Trebichavského o zápočtu výsledkov z
veteránskej súťaže do súťaže družstiev organizovaných SZV.
3/14/2016 – VV SZV berie na vedomie správu trénera VŠC p. Lukáča o príprave reprezentantov na
ME 2017 v Splite.
VV SZV schvaľuje nákup doplnkov výživy a lekárske vyšetrenie pre 6 reprezentatov ( Samko,
Kováč, Tkáč, Kružel, Tatarčík a Kožienka)
Úloha : osloviť MuDr. Zachara
Zodpovedný : Korpa
Termín : 22.12.2016
4/14/2016 – VV SZV schvaľuje finančnú čiastku 8000,- eur na nákup doplnkov výživy a na lekárske
vyšetrenie 600,- eur pre 6 reprezentantov
Úloha : Objednať doplnky výživy
Zodpovedný : Lukáč
Termín : 22.12.2016
5/14/2016 - VV SZV berie na vedomie informáciu p. Mutafova z kongresu EWF v Eilate, a o obsahu
rokovaní s členmi exekutívy EWF.
6/14/2016 - VV SZV berie na vedomie správu p. Kováča o vystúpení juniorských reprezentantov do 20/23
Bodoríka, Holocsiho, Ostrovského a Poláčka v Eilate
( písomnú správu pošle členom VV a bude prílohou zápisu )

7/14/2016 – VV SZV prijíma ponuku pripraviť podmienky na rokovanie Exekutívy EWF a spolu organi zovanie odborného seminára EWF v Košiciach v marci 2017. Poverujú P. Mutafova, Š. Korpu
M. Baníkovú a MKVaSŠ Košice organizáciou podujatia.

8/14/2016 – VV SZV schvaľuje že VZ SZV sa uskutoční v Novom Meste nad Váhom 21.1.2017
Úloha : pozvánku, zoznam riadnych členov SZV, volebný poriadok, rokovací poriadok,
poverenie a kandidátsky lístok, poslať oddielom a klubom vzpierania
Zodpovedný : Štefánik
Termín : 19.12.2016
9/14/2016 - VV SZV súhlasí s termínom 31.12.2016 ako konečným dátumom odovzdania kandidátskych
lístkov na predsedu SZV, členov VV SZV, členov KRK a členov DK
10/14/2016 – VV SZV súhlasí s termínom zverejnenia všetkých kandidátov.
Úloha : poslať všetkým oddielom a klubom vzpierania
Zodpovedný : Štefánik
Termín : 6.1.2017
11/14/2016 – VV SZV berie na vedomie informáciu p. Kubáka, väčšina klubov sa vyjadrila za zachovanie
systému súťaží aj v roku 2017.
12/14/2016 – VV SZV schvaľuje pre kluby ktoré sa umiestnili v dlhodobej súťaži na 1. až 3. mieste nákup
športového materiálu nasledovne :
Liga mladších žiakov – KNK 300,- KTN 200,- BOB 100,Liga žiakov – SRB 300,- KNK 200,- KTN 100,Liga dorast – KNK 500,- BOB 300,- MKE 150,13/14/2016 – VV SZV berie na vedomie informáciu p. Kubáka o príprave súťažného kalendára SZV 2017.
Úloha : informovať kluby a vyzvať ich na prihlásenie sa na usporiadanie súťaží.
Zodpovedný : Štefánik
Termín : 20.12.2016
14/14/2016 – VV SZV súhlasí z vytvorením Ligy žien len v prípade že sa prihlási 5 štvorčlenných
družstiev. Veková hranica od 15 rokov.
15/14/2016 – VV SZV schvaľuje nákup magnézia pre kluby, ktoré organizovali súťaže v roku 2016.
Uhradí sa zo zábezpeky 300,- eur
16/14/2016 – VV SZV schvaľuje vyhlásenie najlepších vzpieračov a vzpieračky na VZ SZV nasledovne :
Do 15 rokov – Ján Kočibal (SRB), Sebastián Cabala (KTN)
Do 17 rokov - Tomáš Romaňák (BOB)
Do 17 rokov – Laura Mikušová (PNM), Nikola Seničová (MKE)
Junior – Krisztián Holocsi (VME)
Žena – Ivana Horná (KTN)
Muži – Ondrej Kružel (VŠC), Radoslav Tatrčík (VŠC)
Úloha : zakúpenie pohárov pre najlepších vzpieračov a vzpieračiek
Zodpovedný : Štefánik
Termín : 21.1.2017
17/14/2016 – VV SZV berie na vedomie informáciu p. Štefánika o prihlásení sa dvoch nových oddielov
vzpierania.
Klub vzpierania a silového trojboja Hurbanovo ( má všetky náležitosti prijatia za člena SZV)
Dátum prijatia : 1.1.2017
Škola vzpierania Kysucké Nové Mesto ( doložiť osvedčenie trénera vzpierania )
Dátum prijatia : 1.1.2017

18/14/2016 – VV SZV schvaľuje jednorázové odmeny rozhodcom za rozhodovanie v roku 2016
a za obsluhu webovej stránky SZV v roku 2016. ( v prílohe )

Bod rôzne : VV SZV upozorňuje všetky oddiely a kluby vzpierania že k VZ SZV musia predložiť
stanovy podľa zákona o športe 440/2015 a musia ohlásiť IČO ich organizácie na sekretariát
SZV.
Zapísal : Ján Štefánik
Podpísal : PhDr. Pavol Mutafov,18.12.2016

