Správa o činnosti Slovenského zväzu vzpierania od 11.11.2017 do 22.4.2018

Úvod
Slovenský zväz vzpierania ako uznaný národný športový zväz v roku 2017 zažil veľmi napäté
obdobie.
1/ VZ SZV 21.1.2017 - zvolený nový predseda aj VV SZV, v auguste predseda SZV odstúpil
z funkcie. ( ďalej to nebudem rozvádzať všetci asi viete prečo odstúpil )
2/ Neschválené stanovy SZV podľa zákona o športe 440/2015 a následne problémy na MŠ SR
Už hrozilo, že SZV bude vyradený ako uznaný národný športový zväz a bude musieť vrátiť
dotáciu za rok 2017 a na dva roky (2018 a 2019) nebude mať žiadnu dotáciu. ( myslím, že
keby sa tak stalo asi by zväz zanikol )
3/
Činnosť VV SZV od 11.11.2017
Rozdelenie úloh VV SZV jednotlivým členom :
Športovo Technická Komisia – Ing. Chovanec, Komisia Mládeže – Ing. Gribanin, Vzdelávacia
Komisia – Mgr. Ing. Tkáč, Reprezentačná Komisia – Mgr. Kováč a koordinátor medzi členmi
SZV a vedením SZV pri reprezentácii mládeže a garant na mládežnícky turnaj V – 4 p.
Škrobian
1/ ŠTK - (Chovanec, Ikréni, Hudec) hlavnou úlohou tejto komisie je príprava rozpisov a
dodatkov k jednotlivým súťažiam, delegovanie rozhodcov, robiť výbery pretekárov na M-SR
okrem mladších žiakov, kde sa výber nerobí, vypracovanie kalendára súťaží SZV, eviduje
prestupy a hosťovania, eviduje slovenské rekordy ( je to jedna z najvyťaženejších komisií )
2/ KM - (Gribanin, Buzgó, Kubák, Trojčák, Svrček) pripravuje a sleduje výkonnosť
talentovaných vzpieračov a vzpieračiek, ktorá sa prehodnocuje štvrťročne
3/ VK - (Tkáč, Buzgó, Korpa) vydala vlani zborník "MÝTY a FAKTY o DOPINGU - Stratégia
zvýšenia efektívnosti boja proti dopingu v mládežníckych kategóriách ( túto publikáciu
podporili aj MŠ SR, SOV a IWF )
4/ Repre. K - (Kováč, Lukáč, Janíček, Kováč ml., Škrobian, Tkáč) plánuje sústredenia pred
významnými pretekmi. Vypracováva plán prípravy reprezentácie
5/ Koordinátor p. Škrobian robí výber reprezentácie do 18 rokov a pripravuje sústredenia pred
turnajom V - 4

Činnosť sekretariátu zväzu.
Od 1.februára bol prijatý na dohodu o pracovnej činnosti na funkciu generálneho sekretára
Ing. Jozef Sedlár
-

-

Sekretariát zabezpečoval v súlade všeobecne záväznými právnymi predpismi evidenciu
a archiváciu účtovných dokladov SZV.
Spolupracoval so svetovou federáciou IWF a európskou federáciou EWF
Spolupracoval s MŠ SR, SOV, NŠC a SAUŠ
Pripravoval rozpočty na jednotlivé súťaže
Vykonával servisnú činnosť k zaisteniu riadneho chodu SZV
Zverejňoval priebežné čerpanie finančných prostriedkov z dotácie MŠ SR
Vystavoval nové členské preukazy
Preberal poštové zásielky
Zabezpečoval letenky na medzinárodné akcie
Komunikoval s inými národnými zväzmi v rámci V-4
Vystavoval objednávky na technické zabezpečenie súťaží

Dosiahnuté výsledky v roku 2017 až apríl 2018
Spomeniem najskôr výsledky mládeže, ktoré dosiahli veľmi pekné umiestnenia na najvyšších
medzinárodných súťažiach ako sú MSJ do 17 rokov a MEJ do 15 a 17 rokov.
1/ Tomáš ROMAŇÁK narodený 18.12.2000
výsledky - 6. miesto na MSJ do 17 rokov v Bangkoku / Thajsko 3.-10.4.2017, vo váhovej
kategórii 94 kg výkon 295 kg ( počet štartujúcich 23 )
- 1. miesto na MEJ do 17 rokov v Prištine / Kosovo 22.-30.9.2017, vo váhovej
kategórii 94 kg v trhu výkon 145 kg, 3. miesto v dvojboji výkon 319 kg
za dosiahnuté výsledky z MŠ SR získal peňažnú odmenu 200,- eur
2/ Nikola SENIČOVÁ narodená 27.5.2000
výsledky - 7. miesto na MSJ do 17 rokov v Bangkoku / Thajsko 3.-10.4.2017, vo váhovej
kategórii 75 kg výkonom 187 kg ( počet štartujúcich 20 )
- 1. miesto na MEJ do 17 rokov v Prištine / Kosovo 22.-30.9.2017, vo váhovej
kategórii 75 kg v trhu výkon 85 kg, 1. miesto v nadhode výkon 106 kg,
1. miesto v dvojboji výkon 191 kg kg ( počet štartujúcich 9 )
3. miesto v nadhode na MEJ do 20 rokov v Durrese / Albánsko, v trhu skončila na 5. mieste a v
dvojboji na 4. mieste
za dosiahnuté výsledky bola zaradená do juniorského top tímu a získala 2400,- eur od SOV z
MŠ SR získala grant 5000,- eur aj odmenu 200,- eur
3/ Sebastián CABALA narodený 7.10.2002
jeho výsledky na MEJ do 15 rokov v Prištine / Kosovo vo váhovej kategórii do 69 kg obsadil
3. miesto výkonom 103 kg, v nadhode výkonom 132 kg 2. miesto a v dvojboji za 235 kg
3. miesto
za dosiahnuté výsledky získal odmenu 150,- eur

Stručne spomeniem aj dosiahnuté výsledky z tohtoročných ME mužov a žien, lebo podrobné
dosiahnuté výsledky budete počuť od reprezentačných trénerov p. Lukáča a p. Kováča
Matej Kováč získal bronzovú medailu v nadhode v kat. do 105 kg čo sa Slovensku podarilo na
ME mužov naposledy v roku 2011.
Veľmi pekné umiestnenie získali v kat. do 85 kg v dvojboji 4. miesto Karol Samko a 8. miesto
Richard Tkáč
Mňa osobne prekvapil Radoslav Tatarčík, ktorý mal v trhu aj nadhode všetky pokusy platné a
obsadil v najťažšej hmotnostnej kategórii + 105 kg veľmi pekné 8. miesto v dvojboji.
Rôzne
SZV zakúpilo 21 činiek pre oddiely, ktoré mali aspoň jedno družstvo v súťaži. V máji by sa
mali distribuovať na kluby.
Za Slovenský zväz vzpierania by som sa chcel poďakovať pánovi Zelmanovi, ktorý sponzorsky
z vlastných zdrojov zabezpečil prepravu z Trenčína do Budapešti a späť, odkiaľ sa letelo na
ME do Bukurešti.
Záver
Na záver sa chcem všetkým, ktorí prispeli k dobrému menu SZV poďakovať a popriať im veľa
síl do ďalšej neľahkej práci v športe. Mojím osobným prianím je, aby sme na seba nepozerali
ako nepriatelia, ale aby sme si pomáhali.

Ján Štefánik
predseda SZV

