ZÁPIS
z Valného zhromaždenia Slovenského Zväzu vzpierania,
ktoré sa konalo 22. apríla 2018 v Krásne nad Kysucou
v reštaurácii Kolkárne pri futbalovom štadióne.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Program:
1. Otvorenie, privítanie delegátov
2. Schválenie členov návrhovej a mandátovej komisie a určenie
skrutátorov a zapisovateľa
3. Schválenie Rokovacieho poriadku
4. Správa predsedu SZV o činnosti v roku 2017
5. Správa o hospodárení SZV v roku 2017
6. Návrh rozpočtu na rok 2018
7. Schválenie Ročnej účtovnej závierky SZV
8. Správa o činnosti reprezentácií mužov a žien
9. Správa Revíznej komisie
10. Schválenie Štatútu revíznej komisie
11. Diskusia
12. Obed
13. Ukončenie VZ SZV
V rámci „pred diskusie“ vystúpil Ján Trebichavský s kritikou na spôsob
určenia počtu mandátov jednotlivých oddielov či klubov.
- odporučené mu bolo, aby podal písomný podnet na Revíznu komisiu.
PhDr. Pavol Mutafov požiadal o doplnenie Programu rokovania VZ SZV
o nový bod 4. – Vyhlásenie,
S tým, že v zmysle tohto bodu budú prerokované pripomienky k činnosti
SZV na niektorom zo zasadnutí VV SZV a PhDr. Mutafov bude prizvaný
na toto zasadnutie.
Požiadavka bola schválená s tým, že nasledujúce body Programu dostanú
nové číslovanie.
Ing. Štefan Gribanin požiadal o doplnenie Programu rokovania o nový
bod - Odvolanie reprezentačného trénera žien. Riadiaci VZ dal
o požiadavke
hlasovať. Výsledok hlasovania: 9 hlasov ZA, 30 proti.
Požiadavka neprešla.

K bodu 1
Rokovanie Valného zhromaždenia otvoril predseda SZV Ján Štefánik,
ktorý súčasne privítal delegátov.
Riadením VZ SZV bol poverený podpredseda SZV Ing. Tomáš
Chovanec.
K bodu 2
Do mandátovej komisie VZ boli zvolení: ako predseda Samuel Mákonyi,
členovia: Matej Kubák a Radoslav Hudec.
Do návrhovej komisie VZ boli zvolení: ako predseda Ing. Václav First,
členovia: Milan Kubák a Mgr. Zuzana Svrčková.
Overovatelia: Vladimíra Hudeca a Erika Bajčíka
VZ určilo:
ako zapisovateľa: Ing. Jozefa Sedlára
ako skrutátorov: Ing. Štefana Gribanina, Ivanu Kotlárovú a Filipa Jeníka
Správa mandátovej komisie:
Z 59 pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúci sa prezentovalo 39
delegátov, čo predstavuje účasť 66,10 %. To znamená že VZ je uznášania
schopné.
VZ sa zúčastnil jeden hosť.
K bodu 3
Schválenie Rokovacieho poriadku
- ešte predtým mal pripomienky PhDr. Pavol Mutafov
- spomenul „Analýzu“, ktorú si nechal vypracovať k voľbám
11.11.2017
- upozornil, že neboli načas predložené: Štatút Revíznej komisie,
Štatút Disciplinárnej komisie
Po prerokovaní všetkých pripomienok bol Program Valného
zhromaždenia schválený 39 hlasmi (všetkými delegátmi).
K bodu 4
PhDr. Pavel Mutafov bude prizvaný na zasadnutie VV SZV, na ktorom
budú prerokované jeho pripomienky.
K bodu 5

Správu o činnosti SZV za rok 2017 predniesol predseda SZV Ján
Štefánik.
Vo svojom vystúpení sa zameral hlavne na obdobie jeho pôsobenia vo
funkcii predsedu SZV od 11.11.2017. Správa tvorí prílohu č.2
K bodu 6
Správu o hospodárení SZV predniesol predseda SZV Ján Štefánik. Vo
svojom vystúpení informoval plénum, že najväčšími položkami boli
čiastky zamerané na štátnu reprezentáciu a športovo talentovanú mládež.
Informoval, že v zmysle ZoŠ musí SZV zverejňovať použitie finančných
prostriedkov na webovej stránke mesačne do 25. dňa b. m.
- príloha č.3
K bodu 7
Návrh rozpočtu SZV na rok 2018 predniesol GS SZV Ing. Jozef Sedlár.
Návrh rozpočtu bol doplnený o príspevok z MŠVVaŠ SR. Rozpočet ráta
aj pre rok 2018 s finančnými prostriedkami pre CTM.
- príloha č.4
K bodu 8
Schválenie ročnej Účtovnej závierky SZV za rok 2017 predniesol
predseda SZV Ján Štefánik
V znení: Schvaľuje Účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2017
a Hospodársky výsledok zúčtovať voči účtu “Nevysporiadaný výsledok
hospodárenie minulých rokov“
Znenie bolo schválené 39 hlasmi oprávnených delegátov.
K bodu 9
Správu o činnosti ženskej reprezentácie predniesol Mgr. Milan Kováč
- príloha č.5
Správu o činnosti mužskej reprezentácie predniesol Mgr. Ing. Rudolf
Lukáč
- príloha č.6
K bodu 10
Správu Revíznej komisie predniesol Kontrolór SZV Ing. Lukáš Binder
Vo svojom vystúpení pripomenul, že SZV má „certifikovaného“
Kontrolóra. Skúškam sa podrobil na MŠVVaŠ a certifikát má č.49.
Konštatoval, že účtovná dokumentácia je vedená v zmysle Ekonomických
pravidiel, poukázal na zistené nedostatky a pripomenul, že organizátori
reprezentačných zrazov musia dbať na zabezpečenie všetkých podkladov
tak, aby sa jednotlivé zrazy dali zúčtovať v zmysle ekonomických
pravidiel.

- príloha č.7
K bodu 11
Štatút Revíznej komisie – schválenie
Návrh Štatútu predložil delegátom v písomnej forme Kontrolór SZV Ing.
Lukáš Binder.
Po prerokovaní pripomienok bol Štatút schválený.
Hlasovanie: 27 hlasov ZA, 0 proti a 12 sa zdržalo.
K bodu 12
Diskusia
- PhDr. Mutafov požiadal o zverejnenie pracovnej náplne predsedu
SZV a generálneho sekretára SZV.
- Ing. Kahan informoval o založení nového ŠK v Novom Meste
n/Váhom.
- Ján Trebichavský informoval o založení SZV veteránov a jeho
hlavných cieľoch a predstavách.
- Milan Kubák vzniesol pripomienky k úrovni súťaží a potrebe
dodržiavať predkladanie čl. preukazov s potvrdenou lekárskou
prehliadkou.
- Ing. Tomáš Chovanec informoval o príprave na organizovanie
ďalšieho kola Extraligy.
- Miroslav Škrobian informoval o organizovaní súťaží
- Ing. Lukáš Binder upozornil na faktúry predložené hotelom
PALACE za školenie trénerov, ktoré bolo organizované
v Košiciach a financované IWF. Poukázal na rozdielnosť cien
uvádzaných hotelom na internete a skutočne fakturovanými.
Skutočnosť vysvetlil PhDr. Mutafov
- Ing. Štefan Gribanin predniesol pripomienky k reprezentácii
a podielu na ženskej reprezentácii
- Ing. Štefan Korpa požadoval prehodnotiť ročné plány
reprezentantov M + Ž
- stránka IWF hovorí o kvalifikácii na OH TOKYO
- treba určiť priority pre prípravu pretekárov
- požadoval upriamiť pozornosť na mládež.
- Mgr. Zuzana Svrčková predniesla otázku na konanie EWF súťaží
mládeže do 15 a do 17 rokov
- Mgr. Milan Kováč ml., informoval o ukončenej Vysokoškolskej
lige 2017/18, pripravovaných zmenách v novom ročníku 2018/19.
A akademických Majstrovstvách sveta v Poľsku. Doteraz sa SAUŠ
nevyjadrila k počtu hradených miest.
- Predseda SZV Ján Štefánik informoval o príprave a konaní EM
veteránov 2018 v Budapešti – a následnú možnosť započítania

dosiahnutých výsledkov do 2.kola II. ligy u družstiev, ktoré o to
požiadajú.
- Milan Kubák nesúhlasil so zápočtom výsledkov dosiahnutých na
EM veteránov v Budapešti do 2.kola II. ligy.
Po vyčerpaní všetkých diskusných príspevkov bola diskusia ukončená.
K bodu 13
Uznesenie.
Návrhová komisia v zložení: predseda Ing. Václav First a členovia: Milan
Kubák a Mgr. Zuzana Svrčková predniesli návrh na Uznesenie z VZ
SZV.
Po prerokovaní pripomienok z pléna a jeho doplnení bolo Uznesenie
schválené 31 hlasmi. - príloha č.8
K bodu 14
Po vyčerpaní a prerokovaní všetkých bodov Programu VZ SZV predseda
SZV Ján Štefánik poďakoval delegátom za účasť a konštruktívny prístup
k rokovaniu a Valné zhromaždenie ukončil.

Zapísal: Ing. Jozef Sedlár

Overovatelia zápisu: Vladimír Hudec
Erik Bajčík

