Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru
Slovenského zväzu vzpierania č. 4/2018
Deň a miesto konania:
Prítomní:

09.05.2018, Krásno nad Kysucou
Ján Štefánik, Ing. Tomáš Chovanec, Mgr. Milan Kováč st., Mgr.
Ing. Richard Tkáč, Ing. Štefan Gribanin, Miroslav Škrobian.

Ospravedlnený:
Body programu:
___________________________________________________________________________
1. Kontrola uznesení
Štefánik
2. Vyhodnotenie VZ SZV 22.4.2018
členovia VV SZV
3. M-SR ml. ž. a M-SR juniorov, junioriek a dorastencov
Chovanec
4. MSJ - Taškent / UZB ( predbežné prihlášky)
Štefánik
5. MEJ 15 a 17 - Miláno / ITA Kováč, Škrobian,
Štefánik
6. Medziľudské vzťahy vo VV SZV
Štefánik
7. Informácie členov komisií SZV (KM, KV, RK)
Gribanin, Tkáč, Škrobian, Kováč
8. Rôzne
___________________________________________________________________________

Prijaté uznesenia:
 K bodu 1./Uznesenie č. 1
VV SZV berie na vedomie kontrolu plnenia predošlých uznesení.

 K bodu 2./Uznesenie č. 2 (v texte)
VV SZV vyhodnotil VZ SZV zo dňa 22.04.2018. VV SZV prebral celý zápis z VZ
SZV, hlavne sa zameral na diskusiu, ktorá bola počas VZ, pričom VV odpovie tým
diskutujúcim, ktorým nebolo odpovedané priamo na VZ SZV a zároveň svoj diskusný
príspevok podali v písomnej forme. V reakcií na diskusný príspevok p. PhDr. Pavla Mutafova
VV rozhodol, že ho prizve na najbližší VV, kde bude môcť vysvetliť svoje názory.
Ohľadom diskusného príspevku p. Ing. Štefana Korpu VV SZV rozhodol, že sa jeho
príspevkom bude okamžite zaoberať až po finálnom spracovaní nových pravidiel kvalifikácie
na OH 2020 do TOKIA, ktoré má IWF verifikovať na kongrese IWF, ktorý sa uskutoční popri
MS Juniorov do 20 rokov v Taškente.

 K bodu 3./Uznesenie č. 3
VV SZV berie na vedomie správu predsedu STK SZV o výbere pretekárov a príprave
MSR mladších a starších žiakov/žiačok, ako aj juniorov, junioriek a dorastencov.
V uvedenom bode sa VV SZV zaoberal aj podnetom klubu Považan Nové Mesto nad
Váhom, ohľadom nezaradenia kategórie dorasteniek do MSR. Predseda STK SZV uviedol, že
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návrh rozpisu, ktorý vypracovala STK SZV dal na pripomienkovanie členom VV SZV prvý
krát 10.12.2017, pričom ohľadom detailov zmien ich informoval už počas mailovej diskusie
predkladaných pracovných návrhov a v tomto smere rozpis pripomienkoval len p. Milan
Kováč st. a potom na jeho pripomienku reagoval faktickou pripomienkou p. Miroslav
Škrobian. Ani jedna pripomienka nebola adresná s podnetom klubu PNM. Finálny rozpis
súťaží na rok 2018 bol VV SZV predložený na 1. zasadnutí VV dňa 13.1.2018, kde ho VV
jednohlasne uznesením č. 8/1 verifikoval s textáciou berie na vedomie .... Následne ho dňa
16.01.2018 poslal mailom na vedomie ostatným členov SZV. Dňa 13.03.2018 bol predsedovi
STK zaslaný mail od klubu PNM, v ktorom sa dožadoval zaradiť kategóriu dorasteniek do
MSR. Toho istého dňa predseda STK odpísal klubu PNM mail, ktorý dostali členovia, ako aj
nečlenovia VV SZV na vedomie ešte raz dňa 27.04.2018. V uvedenom maile predseda STK
vysvetlil chybu, ktorá vznikla prepisom a vysvetlil aj prečo sa ruší kategória dorasteniek
a vzniká kategória junioriek t. j. ročníky 2002 až 1998. Ešte uviedol, že ohľadom kategórie
dorasteniek prebehlo viac diskusií, a že jedna z posledných prebehla popri 1. kole extraligy
mužov dňa 28.04.2018, kde s modelom uvedeným v rozpise súhlasila aj asistentka
reprezentácie žien U15 a U17. Tiež poukázal na skutočnosť, že cca 2 mesiace s uvedeným
rozpisom súhlasil celý VV a ostatní členovia SZV mu neposlali žiadne pripomienky k nemu.
Preto záverom vyzval členov VV, ktorí boli na zasadnutí o hlasovanie potvrdenia rozpisu,
ktorý je vydaný.
K uvedenému sa vyjadril aj predseda komisie mládeže SZV, že body do CTM budú
mať ročníky 2002, 2001 ako keby boli v samostatnej vekovej kategórií.

 K bodu 3./Uznesenie č. 4
VV SZV prejednal podnet klubu Považan Nové Mesto nad Váhom ohľadom nezaradenia
kategórie dorasteniek na MSR, a potvrdil platnosť súčasného rozpisu, ktorý je zverejnený na
webovom sídle SZV.
Hlasovanie: Za: Chovanec, Tkáč, Kováč, Štefánik, Gribanin, Proti: nik. Zdržal sa: nik

 K bodu 4./Uznesenie č. 5
VV SZV schválil predbežnú nomináciu na MS juniorov v Taškente, za predpokladu
zvládnutia A limitu:
Nikola Seničová, HK do 75 kg, 200 kg dvojboj,
Eliška Fernezová, HK do 63 kg, 180 kg dvojboj,
Tomáš Romaňák, HK do 94 kg, 305 kg dvojboj,
Vladimír Škapec, HK do 77 kg, 275 dvojboj.
Tréneri:
Mgr. Ondrej Krúžel
Ing. Štefan Gribanin
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Rozhodca:
Ján Štefánik
V prípade zvládnutia B limitu Jána Mareka Trebichavského do MSR Juniorov, HK do 94 kg,
295 kg dvojboj je možnosť ho prihlásiť na MS, po dohode hradenia časti nákladov.

 K bodu 5./ bez uznesenia
VV SZV bola nahlásená predbežná nominácia na ME U 15 a U 17 do Milána, kde sa
chlapci pokúsia vybojovať jednu miestenku na OH mládeže. Definitívne rozhodnutie, či sa
vôbec zúčastníme kvalifikácie na OH mládeže, zíde po prehodnotení reálnosti šance, nakoľko
v hre sú len 4 miestenky.
Gabriel Benyík 56 kg
Lukáš Fedurco 62 kg
Sebastián Cabala 69 kg
Marián Poláček 69 kg
Adam Jesenský 77 kg
Milan Koniarik 77 kg
Michal Rehák + 94 kg
Ohľadom dievčat, pán Kováč nahlásil tiež početnú predbežnú nomináciu. Dievčatá
však ešte nespĺňajú výberové kritéria navrhnuté reprezentačným trénerom žien a schválené
Výkonným výborom z roku 2017, preto sa nominácia na ME uzavrie po MSR juniorov,
junioriek, dorastencov a starších žiakov a žiačok.
Tréneri na ME, chlapci: Mgr. Pavol Trojčák, Bc. Pavol Svrček
Dievčatá: ?????
Rozhodca: Mgr. Zuzana Svrčková

 K bodu 6./ bez uznesenia
 K bodu 7./ uznesenie č. 6
1. Berie na vedomie správu p. Milan Kováča ml., ohľadom univerziády v Poľsku, ktorú
predniesol p. Milan Kováč starší (príloha č. 1), ako aj ústnu správu predsedu komisie
mládeže.
2. Schvaľuje návrh Súťažno-technickej komisie SZV, ktorý podala v súlade s Čl. 2 bod. 3
Smernice vzdelávania inštruktora športu – rozhodca vo vzpieraní Slovenského zväzu
vzpierania, a to vykonanie školenia rozhodcov III. kvalifikačného stupňa pre rozhodcov: Ing.
Michal Ikréni, Ing. Václav First, Ing. Tomáš Chovanec, Rudolf Egrecký, ktoré sa uskutoční
popri MSR juniorov, junioriek a dorastencov dňa 26.05.2018 v Štúrove.
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 K bodu 8./ uznesenie č. 6
1. VV SZV schvaľuje rozdelenie vzpieračského materiálu nasledovne:













1 ks mužská súťažná činka Zhangkong 190 kg – MKV a SŠ Veľký Meder
1 ks mužská tréningová činka Zhangkong 190 kg – Dunajplavba Bratislava
1 ks mužská tréningová os Zhangkong 20 kg – Považan Nové Mesto nad Váhom
Tréningové kotúče z činky Zhangkong 170 kg – TJ Tatran Krásno nad Kysucou
1 ks ženská tréningová os Zhangkong 15 kg – TJ Sokol Hlohovec
Tréningové kotúče z činky Zhangkong 170 kg – MKV a SŠ Košice na zabezpečenie
tréningového procesu pre reprezentantov z Dukla BB.
1 ks ženská súťažná os Zhangkong 15 kg – VK Kofi Trenčín
Súťažné kotúče z činky Zhangkong 170 kg – ŠK Dukla Banská Bystrica
1 ks mužská tréningová os Zhangkong 20 kg – MŠO Štúrovo
1 ks ženská tréningová os Zhangkong 15 kg – ŠV Kysucké Nové Mesto
1 ks mužská súťažná os ELEIKO 20 kg – ŠK Dukla Banská Bystrica
1 ks ženská súťažná os ELEIKO 15 kg – VK Kofi Trenčín

S uvedenými klubmi SZV uzavrie zmluvu o vypožičaní tohto vzpieračského materiálu. Čo sa
týka vzpieračských osiek ELEIKO, v prípade potreby niektorých klubov budú k dispozícií na
majstrovské súťaže organizované pod hlavičkou SZV. Pre prevzatie zo skladu z Bratislavy je
potrebné dohodnúť podmienky s GS p. Ing. Sedlárom a s predsedom SZV.
2. VV SZV súhlasil so zakúpením digitálnej osobnej váhy, ktorá bude vážiť minimálne na dve
desatinné miesta, ku koncu roka v prípade, že budú ušetrené finančné prostriedky. Tiež
preverí stav digitálnej osobnej váhy, ktorá je umiestnená v priestoroch VŠC Dukla Trenčín
a v priestoroch klubu DIANA Orol Ružomberok.
3. P. Chovanec navrhol VV, aby poveril Komisiu vzdelávania, zistením záujmu vykonania
trénerských kurzov prvých dvoch tried od bývalých, alebo súčasných reprezentantov, ktorí
spĺňajú podmienky získania tejto kvalifikácie v súlade s platnou smernicou SZV a v prípade
pozitívnej odozvy zorganizovať takého školenie za výhodnejších finančných podmienok.
S čim VV súhlasil.
4. Predseda STK SZV informoval členov VV, že komisia sa zíde v piatok 25.05.2018 pred
MSR juniorov, junioriek a dorastencov, kde najskôr pripraví súťaž a následne zasadne
komisia, kde sa budú riešiť aktuálne problémy so súťažami, ktoré ukázala doterajšia prax.
O záveroch a odporúčaniach bude STK informovať VV.
5. P. Štefánik informoval členov VV o problémoch s vykonaním finančného auditu pre SZV.
Pôvodne oslovená spoločnosť po sľuboch vôbec nepristúpila k podpisu zmluvy. Momentálne

Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru
Slovenského zväzu vzpierania č. 4/2018
rokuje s inou spoločnosťou, s ktorou by mal SZV uzavrieť zmluvu o vykonaní finančného
auditu SZV za rok 2017.
6. VV SZV nesúhlasí, aby sa letnej školy vzpierania zúčastnili aj starší žiaci. V prípade, ak sa
bude chcieť zúčastniť nejaký mladší žiak letnej školy vzpierania ako samoplatca, tak o jeho
prijatí bude rozhodovať organizátor, či ho z kapacitných dôvodov bude možné prijať.
7. VV SZV rozhodol, že v prípade nedostatočného finančného pokrytia letnej školy
vzpierania sa navýši rozpočet z kapitoly ZCTM, maximálne však do výšky 3 500 € súhrne.
8. P. Gribanin ozrejmil členom VV, že harmonogram letnej školy sa dohodne popri MSR
mladších žiakov resp. juniorov, kde sa zíde Komisia mládeže.
9. VV SZV sa dohodol, že na najbližšom zasadnutí VV uzavrie presunutie finálového kola
extraligy mužov z dôvodu kolízie s majstrovstvami sveta mužov a žien 2018.

Zapísal: Ing. Tomáš Chovanec
Overovateľ:
Ing. Štefan Gribanin,
Mgr. Ing. Richard Tkáč,
Mgr. Milan Kováč st.,
Krásno nad Kysucou, dňa 09.05.2018

Ján Štefánik
predseda SZV
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Príloha č. 1
Akademické majstrovstvá sveta 2018
Poľsko - Biala Podlaska
Zoznam záujemcov:
Muži:
Poláček Peter – UMB BB, hmot. kat. 77 kg, OH dvojboj 300 kg, plánované umiestnenie do 6.
miesta
Ostrovsky Viktor – UMB BB, hmot. kat. 94 kg, OH dvojboj 320 kg, plánované umiestnenie
do 6. miesta
Bodorík Michal – prihláška na UMB BB, hmot. kat. 85 kg, OH dvojboj 310 kg, plánované
umiestnenie do 6. miesta
Paulus Samuel – prihláška na UMB BB, hmot. kat. 94 kg, OH dvojboj 300 kg, plánované
umiestnenie do 10. miesta
Jeník Filip – TU KE, hmot. kat. 105 kg, OH dvojboj 305 kg, plánované umiestnenie do 8.
miesta
Ženy:
Freyová Karin – UK BA, hmot. kat. 75 kg, OH dvojboj 200 kg, plánované umiestnenie do 6.
miesta
Malčeková Viktória – prihláška na UMB BB, hmot. kat 69 kg, OH dvojboj 165 kg, plánované
umiestnenie do 8. miesta
Rondziková Nina – UMB BB, hmot. kat. 63 kg, OH dvojboj 165 kg, plánované umiestnenie
do 10. miesta
Tencerová Zuzana – UPJŠ KE, hmot. kat. 75 kg, OH dvojboj 170 kg, plánované umiestnenie
do 6. miesta
Kotlárová Ivana – UK BA, hmot kat. 63 kg, OH dvojboj 155 kg, plánované umiestnenie do 10
miesta
Podmienky účasti:
Vysokoškolské štúdium 1.,2. alebo 3. stupňa, poprípade rok po úspešnom ukončení vysokej
školy.
Veková hranica je 17 - 25 rokov.
Súťažiaci musí byť v ADAMSE podľa nastavenia ako pri ME resp. medzinárodných
súťažiach IWF, EWF.
Dostatočná športová výkonnosť.
Možnosti účasti – hradený zo strany SAUŠ, SZV alebo vysokej školy resp. samoplatcovia.
Základné informácie o súťaži
Termín: 19.-23.9.2018
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Všeobecná prihláška: do 20.3.2018
Kvantitatívna prihláška: 20.6.2018
Individuálna prihláška: 20.8.2018
Poplatky
Štartovný poplatok: 20 euro pre FISU
Ubytovanie v Campuse fakulty (cena 70e/pred 17.9. a po 24.9. 100e) väčšina izieb je pre 2
osoby, strava v Campuse.
Doprava (letecky do Varšavy alebo autom)
z BA cca 811 km – časový odhad cesty 10 hodín
z KE cca 511 km – 7,5 km
letenka Viedeň - Varšava – od 210e osoba (ceny sú ešte pohyblivé)
letenka Košice – Varšava – od 155e osoba (ceny sú ešte pohyblivé)

