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KOMISIA MLÁDEŽE SZV
- ČINNOSŤ A ORGANIZAČNÝ PORIADOK KOMISIE Komisia mládeže SZV (ďalej len KM SZV) je poradným orgánom SZV a predstavuje
odbornú oporu činnosti SZV v oblasti:
- zabezpečenia systému výberu talentov pre vzpieranie,
- zabezpečenia systému starostlivosti o športovo talentovanú mládež,
- zabezpečenia štátnej reprezentácie mládežníckych vekových kategórií.
Kompetencie KM SZV vychádzajú z oblastí pôsobenia, ktoré sú zachytené v tomto
štatúte. Pri plnení úloh vychádzajúcich z uznesení VV SZV môže byt rozsah činnosti
doplnený. Vypracovanie plánu činnosti a rozdelenie konkrétnych úloh sú v pôsobnosti KM
SZV. KM SZV a pracovné skupiny vytvorené v rámci KM SZV zodpovedajú VV SZV.
Prioritným poslaním KM SZV je vypracovanie a sústavná inovácia koncepcie starostlivosti o
športovo talentovanú mládež vo vzpieraní. Svojou činnosťou sa KM SZV podieľa na príprave
štátnej reprezentácie do 15, do 17 a do 20 rokov. KM SZV pri napĺňaní svojho poslania
a plnení zverených úloh VV SZV spolupracuje so Vzdelávacou komisiou SZV a so Súťažnou
komisiou SZV.
KM SZV je päťčlenná. Organizačná štruktúra KM SZV pozostáva z predsedu,
podpredsedu, ktorých nominuje VV SZV a z ďalších členov (3), ktorých nominuje predseda
KM SZV a schvaľuje VV SZV. Predseda KM SZV má v právomoci dočasne kooptovať člena,
resp. pozvať odborníka na zasadnutie KM SZV, pre riešenie konkrétnej problematiky.
Kooptovanému a hosťujúcemu členovi prislúcha rovnaká náhrada nákladov ako ostatným
členom KM SZV. Predseda KM SZV vychádzajúc zo svojho postavenia, zvoláva zasadnutia
KM SZV a podáva komplexnú informáciu a správu činnosti nadradenému orgánu VV SZV.
Je plne zodpovedný za celkovú činnosť KM SZV. Predseda KM SZV alebo VV SZV môže
splnomocniť podpredsedu KM SZV, aby v prípade neprítomnosti predsedu zastupoval vo
všetkých činnostiach, zvolával a riadil zasadnutia KM SZV. Zasadnutie KM SZV sa zahajuje
len za prítomnosti väčšiny členov. Zápis sa schvaľuje spolu s uznesením bezprostredne po
ukončení zasadnutia KM SZV. Z každého zasadnutia sa vyhotoví zápisnica, ktorá je overená
2 členmi KM SZV a je predsedom, prípadne podpredsedom doručená VV SZV. Mimo
zasadnutia sa môže zvolať porada členov. V takom prípade sa uznesenie neprijíma, zápis sa
vykoná a prerokované záležitosti sú uznesením prijaté na riadnom zasadnutí KM SZV.
Uznesenie KM SZV má mať formu odporúčania a stanoviska pre nadradený orgán (VV
SZV). Činnosť v KM SZV je dobrovoľná, náhrada výdavkov sa riadi na základe platných
ekonomických smerníc SZV, ktoré sú schválené VV SZV.
Členstvo KM SZV je tvorené riadnymi členmi (5) a externými odborníkmi (členmi)
v rovine poradcov na vybrané problematiky, ktoré zastrešuje komisia.

OBLASTI PÔSOBENIA A POSLANIE KM SZV
VÝBER A STAROSTLIVOSŤ O ŠPORTOVO TALENTOVANÚ MLÁDEŽ
KM SZV je odbornou a poradnou zložkou SZV pri tvorbe východísk pre výber
talentov vo vzpieraní a pri zabezpečení starostlivosti o talentovanú mládež. KM SZV je
odborným garantom koncepcie systému starostlivosti o športovo talentovanú mládež vo
vzpieraní, ktorú svojou činnosťou aj zastrešuje. Zabezpečuje fungovanie zriadených
organizačných jednotiek starostlivosti o športovo talentovanú mládež, riadi etapovitý výber
mladých talentov v intenciách dlhodobej koncepcie športovej prípravy, plnením čiastkových
projektov schválených VV SZV a vydáva odborné smernice na zvýšenie kvality športovej
prípravy mládeže. KM SZV v oblasti výberu a starostlivosti o športovo talentovanú mládež vo
vzpieraní pracuje s primárnymi cieľmi:
● stanovuje konkrétne, operatívne korky pri zabezpečení starostlivosti o športovo
talentovanú mládeže,
● vypracováva návrhy na inováciu a korekciu systému mládežníckych súťaží so
zámerom rozvoja mládežníckeho vzpierania a zvýšenia efektivity starostlivosti
o športovo talentovanú mládež,
● zabezpečuje podporu činnosti klubov pri rozvoji mládežníckeho vzpierania,
● zabezpečuje plynulosť prechodu pretekárov medzi vekovými kategóriami,
podporujúc tak koncepciu dlhodobej športovej prípravy,
● vytvára východiská v rovine kvalitatívneho zabezpečenia mládežníckej
reprezentácie vo vzpieraní,
● zefektívňuje výber a následný rozvoj výnimočných talentov vo vzpieraní,
● vypracováva odborné odporúčania v podobe smerníc týkajúcich sa zabezpečenia
zdravotnej starostlivosť a racionálnej výživy, suplementácie výživy mladých
športovcov.

REPREZENTÁCIA SR DO 15, DO 17 A DO 20 ROKOV
KM SZV participuje pri zabezpečení mládežníckej reprezentácie do 15, do 17 a do 20
rokov. Prioritné úlohy KM SZV:
● dohliada na spoluprácu osobných trénerov a trénerov reprezentácie,
● stanovuje výkonnostné triedy v mládežníckych kategóriách,
● vedie databázu mládežníckych reprezentantov (širší a užší výber),
● schvaľuje a pomáha pri zabezpečovaní reprezentačných zrazov a sústredení,
● vykonáva kontrolu a navrhuje systémové riešenia ako aj pomoc pri zabezpečovaní
tréningového procesu mládežníckych reprezentantov,
● stanovuje termínové požiadavky na kalendár súťaží z hľadiska potrieb jednotlivých
reprezentačných družstiev
● vypracováva odborné odporúčania v podobe smerníc týkajúcich sa zabezpečenia
zdravotnej starostlivosť a racionálnej výživy, suplementácie výživy mládežníckych
reprezentantov,
● vykonáva oponentúry plánov reprezentantov mládežníckych vekových kategórií
(U15, U17, U20),

PROPAGÁCIA MLÁDEŽNÍCKEHO VZPIERANIA NA SLOVENSKU
KM SZV podporuje rozvoj projektov, tvorí a propaguje nové projekty na prezentáciu
mládežníckeho vzpierania na území Slovenska. Vytvára vlastnú publikačnú činnosť na
propagáciu mládežníckeho vzpierania v spolupráci s Komisiou vzdelávania a v súlade
s plánom publikačnej činnosti tejto komisie.
Pri plnení úloh vychádzajúcich zo spomenutých oblastí KM SZV spolupracuje s VV
SZV, ostatnými komisiami a sekciami SZV, predstaviteľmi klubov a oddielov vzpierania,
organizáciami a odborníkmi mimo SZV. Vystupovať v mene KM SZV má právo predseda a
poverený člen KM SZV.
Štatút KM SZV je predkladaný na schválenie a pripomienkovanie VV SZV. Jeho
doplnenie a inovácia je v kompetencii VV SZV na jeho vlastný podnet, prípadne na základe
návrhu KM SZV.
Vypracoval: Ing. Štefan Gribanin
(Košice, 19.2.2017)

