ZÁPIS
z 1. zasadnutia Výkonného výboru
Slovenského Zväzu vzpierania,
ktoré sa konalo 9. januára 2019 v Banskej Bystrici.
Prítomní

: J. Štefánik, T. Chovanec, R. Tkáč, Š. Gribanin,
J. Sedlár a L. Binder – kontrolór SZV
Ospravedlnení : M. Kováč a M. Škrobian
Prizvaní
: R. Lukáč, M. Janíček
Program:
1. Kontrola uznesení
2. Reprezentácia mužov, juniorov a žien
3. ADA SR a ADAMS
4. Súťaže družstiev v r. 2019
5. Kalendár súťaží SZV na r. 2019
6. Informácia zo stretnutia kontrolórov športu v B. Bystrici
7. Informácia o dotácii na r. 2019 z MŠ SR
8. Informácie z komisií SZV
9. Rôzne
1. zasadnutie Výkonného výboru SZV otvoril Ján Štefánik, ktorý privítal všetkých
členov VV SZV a prizvaných. Súčasne poprial všetkým prítomným úspešný rok
2019. Zasadnutie VV riadil J. Štefánik.
K bodu 1. Kontrola uznesení – vykonal J. Štefánik
- jednanie ohľadom možnosti ďalšieho ubytovania V. Ostrovského v ubytovni
Dukly a možnosti jeho tréningov v priestoroch Dukly bolo úspešné
- limity pre účasť reprezentantov na súťažiach ME, MEJ, MS, MSJ boli
vypracované
- digitálne váhy boli zakúpené a boli pridelené klubom, ktoré organizujú
súťaže. Sú to D. Kubín a K. n/Kysucou
- usporiadanie medzinárodnej súťaže IWF – podaná informácia predsedom
- stanovený termín usporiadania turnaja V 4 mládeže – 16.6.2019 je zmenený
na 29.6.2019
- uzávery činiek FORWARD, - doposiaľ neprišla zásielka z Číny
K bodu 2. Reprezentácia mužov, juniorov a žien

R. Lukáč predniesol správu k reprezentácii mužov
- vykonaná nominácia reprezentantov s výkonnostnými cieľmi pre jednotlivé
súťaže
- predložený rozbor stravy a energetickej potreby pre 3-fázový tréning
- predniesol požiadavku na príspevok k strave zo strany SZV pre
reprezentantov vo výške 20,- €, počas celej prípravy, t. j. aj keď trénujú
v mieste svojho pracoviska, teda v Banskej Bystrici, po diskusii bol tento
príspevok odsúhlasený vo výške 15,- €, stravná jednotka na sústredeniach
ostáva nezmenená 20,- €
- Pán Gribanin spochybnil rozbor pána Lukáča a navrhol prípadné
vypracovanie rozboru energetickej náročnosti u Dr. Sedliaka
- J. Štefánik pripomenul, že podobnú úlohu mal vypracovať už v r. 2017
v podobe spracovania jedálnička a nevypracoval nič, hoci už dostal isté
financie.
- Š. Gribanin odpovedal, že to bolo adresné na mládež, nie mužov.
- T. Chovanec pripomenul, že reprezentanti (profesionálni športovci), by
„nemali mať nastavenú iba ruku“. SZV nemá a nemôže suplovať „rodinu a
zamestnávateľa“, či už sú na sústredení alebo v Banskej Bystrici patrí im „de
iure“ stravné. Je tu dôvodný predpoklad finančného plnenia v tej istej veci
dva krát. Raz od zamestnávateľa raz od SZV.
- Š. Gribanin bude kontrolovať účasť reprezentantov pri poberaní stravy v
reštaurácii Atlét v B. Bystrici v prvom polroku.
- T. Chovanec žiadal vysvetlenie ohľadom výkonnostných limitov
- R. Lukáč informoval: 6. reprezentantov je v príprave
- stanovená Smernica: po splnení limitov sa môžu do reprezentácie dostať aj
ďalší kandidáti
- Smernica bola schválená v prednesenom návrhu do ME 2019. V prípade
úspešného vyhodnotenia, bude predĺžená
- Ak splní stanovený limit pre príslušnú hm. kategóriu Ostrovský, dostane sa
do reprezentácie, bude mať nárok na doplnky výživy vo výške 1500,- €. Na
jeho prípravu prispeje SZV jednorázovo vo výške 500,- € do ME. 2.3. musí
splniť limit pre účasť na ME.
M. Janíček informoval o stave prípravy juniorskej reprezentácie
- Všetko zostáva podmienené splnením limitu 350 RP
- Navrhuje poskytnúť príspevok 200,- € na doplnky výživy pre Romaňáka a po
100,- € pre Škapca, Trebichavského a Cabalu – schválené
M. Kováč zaslal písomný materiál týkajúci ženskej reprezentácie
- VV SZV požiada M. Kováča o prepracovanie plánu prípravy. Plán HŠP
(harmonogram športovej prípravy) predloží k oponentúre na sústredení 18.19.1.2019. Sústredenia sa zúčastnia 19.1.2019 za VV SZV J. Štefánik a Š.
Gribanin.

K bodu 3. ADA SR a ADAMS
J. Štefánik nahlásil:
- 21 pretekárov do systému ADAMS
- zároveň upozornil na isté povinnosti reprezentantov z tohto titulu
K bodu 4. Súťaže družstiev:
T. Chovanec informoval:
- o stave a počte družstiev v príslušných „ligách“
- extraliga : MKE, WDK, KTN, KNK a DBB
- 1. liga : HLO, LIK, DUN, KTN „B“, VME, BOB a LTN
- 2. liga : KNK „B“, HUR. WDK „B“, MKE „B“, RKE a CKE
- 3. liga : THU, ŠTU, PNM, KNM, MKE „C“ a GNM
- Liga žien : WDK, KTN „A,B“, RKE, BOB, KNM, MKE, CKE, LTN a DBB
- DL : WDK, KNK, DRU a MKE skupina východ
THU „A,B“, KTN, PNM „A,B“, VME a ŠTU skupina západ
- ŽL : WDK, KNK „A,B“, KNM, DRU, MKE a BOB skupina východ
THU, KTN, PNM, VME, ŠTU a GNM skupina západ
- LMŽ : SRB, KNK „A,B“, KNM, DRU a BOB skupina východ
KTN, SEN „A,B“, VME a DBB skupina západ
- do Extraligy a ligy mladších žiakov sa ústne na VV prihlásilo aj družstvo
Dukly B. Bystrica v zastúpení p. Lukáčom (po termíne 3.1.2019 ),
- do 1. ligy a ligy žien sa prihlásilo sa ústne na VV prihlásilo aj družstvo TK
LUKE Trenčín v zastúpení p. Lukáčom ( po termíne 3.1.2019).
K bodu 5. Kalendár súťaží SZV 2019
T. Chovanec informoval o definitívnej podobe kalendára súťaží SZV 2019
- referoval a rozdelení usporiadateľstva 1. kôl jednotlivých súťaží
organizovaných SZV v zmysle požiadaviek oddielov / klubov ochotných
tieto usporiadať
- do kalendára súťaží boli doplnené 21.09. Memoriál M. Zelinku – Štúrovo,
30.11. Pohár starostu obce Likavka, 06.04. MSR – Masters, Hlohovec
K bodu 6. Informácia zo stretnutia kontrolórov športu v B. Bystrici:
L. Binder – kontrolór SZV
- Informoval, že SZV nemá splnené zásady pre delegovanie našich členov na
súťaže prostredníctvom „Cestovných príkazov“
- Podmienky na používanie súkromných osobných motorových vozidiel,
vrátane predloženia „Havarijného postenia“

- Nedostatok v zaistení osobných práv našich členov.
- Súťažiaci musí súhlasiť so zverejnením osobných údajov zo súťaží vrátane
fotografií prípadne aj videí
K bodu 7. Informácii o dotácii na r. 2019 z prostriedkov MŠ SR
J Štefánik informoval:
- 8.1. bola podaná na MŠ SR Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu
( SZV - 216431 € )
- Po podpise „Zmluvy“ ministerkou školstva, budú poukázané financie na číslo
účtu SZV v 4. splátkach
K bodu 8. Informácia členov komisií:
Š. Gribanin – komisia mládeže
- CTM 16.800 €
- ZCTM 16.800 €
- Letná škola vzpierania 3.000 €
- Projekt PHOENIX : 3.000 € ( fond predsedu )
- Reprezentácia U15 - U17 – U20 návrh
- L. Buzgó bude trénerom mládeže – prejednané
- MS U17 Las Vegas – Sebastian Cabala + os. tréner Pavol Svrček
- Medzinárodný turnaj mládeže V4 sa uskutoční v Bobrove 28-29. jún 2019
- Príprava na ME Rumunsko:
- I. sústredenie - 12 pretekárov, nominuje L. Buzgó (širší výber)
- II. sústredenie pred V4 – 1.-4.6., nominuje L. Buzgó
- III. a IV. sústredenie pre ME Rumunsko, nominuje L. Buzgó (pretekári,
ktorí idú na ME)
- Kritéria a plnenie limitov, budú vypracované do konca januára.
- Letná škola vzpierania pre cca 15 žiakov sa uskutoční v Bobrove (10
chlapcov + 5 dievčat)
T. Chovanec - STK
- Navrhuje usporiadať najbližšie zasadnutie VV v Bobrove, aby sa mohli
prerokovať a dohodnúť povinnosti SZV a Bobrova na V-4, za prítomnosti p.
Grobarčíka a O. Kružela st.
- Na turnaji V - 4 sa bude započítavať do súťaže 6 chlapcov a 4 dievčatá.
- Počítač kúpený na riadenie súťaží pre STK je už v D. Kubíne
- Bolo podaných 38 prestupov
Peter Buschbacher a Michal Rehák zo SRB do LIK,
Viktória Pašková (Blanáriková), Kristína Žáková, Samko Kopunec, Timothy
Udvardy, Vanesa Kročitá, Dominik Tkáč, Peter Gažo a Elizabeth Židek z GNM
do SEN,

Miroslav Blažek, Tomáš Kovačovič, Michal Škodáček, Viktória Sládková a
Roman Marek zo SEN do GNM,
Jaromír Dragan a Michaela Lukáčková z RKE do CKE,
Vladimír Kubala z LTN do KNK, Nina Rondziková z KTN do DBB,
Matej Kováč a Radoslav Tatarčík a Michal Križan z DBB do LTN,
Peter Botka, Rudolf Lukáč, Viktória Malčeková, Lucia Kršková a Milan Repák
z LTN do DBB, Petr Petrov z MKE do WDK,
Kamil Sedlák z PRE do MKE, Terézia Chovancová z WDK do MKE,
Richard Tkáč z DBB do WDK, Ivan Rohach z WDK do MKE,
Nikolas Sika z GNM do PNM, Dávid Brňo z GNM do WDK,
Ján Marek Trebichavský z WDK do GNM,
Boris Čičman z BOB do DBB, Lukáš Kožienka z KNK do BOB,
Ondrej Kružel z DBB do BOB
- Prestup Nikolasa Siku z GNM do PNM nebol schválený.
Hosťovanie - Michal Rehák/ LIK do KNK, Šimon Strapec/ SRB do KNK,
Patrik Víťaz / SRB do LIK
Zahraničné hosťovanie - Terézia Chovancová MKE do Ostravy
R. Tkáč – komisia vzdelávania
- informoval o príprave trénerského kurzu II. tr. na realizáciu treba aspoň 5
uchádzačov.
J. Štefánik informoval:
- Že je predbežne nahlásený na MSJ a MS ako rozhodca, výber rozhodcov na
tieto súťaže bude oznámený vybraným rozhodcom podľa pravidiel IWF (60
dní vopred)
- Vycestujem do Budapešti na sekretariát IWF aby som vybavil pre Michala
Ikréniho a Tomáša Chovanca preukaz medzinárodného rozhodcu 2. triedy na ich
náklady.
100,- USD za preukaz, 100,- USD za licenciu, 30,- USD za kovový odznak a
30,- USD za odznak z látky.
- Dr. T. Aján sa dožíva v januári 80 rokov
Keďže program bol vyčerpaný a neboli k jednaniu vznesené žiadne pripomienky,
predseda SZV J. Štefánik 1. zasadnutie VV ukončil.
Uznesenia zo zasadnutia VV SZV v Banskej Bystrici, 9.1.2019
1/01/2019 – VV SZV schvaľuje program zasadnutia tak, ako je uvedený
v pozvánke.

Za: jednohlasne
2/01/2019 - VV SZV schvaľuje finančný príspevok na stravu pre reprezentantov
seniorov pripravujúcich sa na ME 15,- € (v Banskej Bystrici) a 20,- € (na
sústredení)
Za: Chovanec, Štefánik, Gribanin Zdržal sa: Tkáč
Úloha : Kontrola účasti reprezentantov pri preberaní stravy v reštaurácii Atlét
v Banskej Bystrici.
Zodpovedný : Gribanin
Termín : priebežne
3/01/2019 – VV SZV schvaľuje reprezentačný zraz žien 18.-19.1.2019 v Trenčíne
Za: jednohlasne
Úloha 1 : prepracovať HŠP žien
Zodpovedný : Kováč
Termín : 18.1.2019
Úloha 2 : VV SZV schvaľuje účasť na RZŽ
Zodpovední: Štefánik, Gribanin
Termín : 19.1.2019
4/01/2019 – VV SZV berie na vedomie informáciu p. Štefánika o nahlásení
reprezentácie SR na ADA SR.
5/01/2019 – VV SZV berie na vedomie informáciu p. Chovanca o prihlásení
a zaradení klubov do dlhodobých súťaží, ktoré sa prihlásili v stanovenom termíne.
Úloha : zapracovať do rozpisu súťaží
Zodpovedný : Chovanec
Termín : do 15.1.2019
6/01/2019 – VV SZV schvaľujú dodatočné zariadenie klubov TK LUKE Trenčín
a DUKLA Banská Bystrica do dlhodobých súťaží SZV, prihlášku za oba kluby
podal p. Lukáč ústne na VV s prísľubom, že písomnú obratom zašle na STK SZV.
Za: Štefánik, Tkáč,
Proti: Chovanec, Gribanin
Úloha : zapracovať do rozpisu súťaží
Zodpovedný : Chovanec
Termín : do 15.1.2019
7/01/2019 – VV SZV berie na vedomie informáciu p. Chovanca o kalendári SZV
pre rok 2019 aj s navrhovanými zmenami a schvaľuje/neschvaľuje predložené
prestupy a hosťovania za podmienky uhradenia príslušných poplatkov do 4.2.2019.
Za: jednohlasne
Úloha 1 : zverejniť kalendár súťaží SZV 2019
Zodpovedný : Chovanec
Termín : do 15.1.2019
Úloha 2 : dohliadať uhradené príslušné poplatky
Zodpovedný : Sedlár
Termín : do 4.2.2019
8/01/2019 – VV SZV berie na vedomie správu p. Bindera kontrolóra SZV

9/01/2019 – VV SZV berie na vedomie informáciu p. Štefánika o podaní zmluvy na
MŠ SR.
10/01/2019 – VV SZV schvaľuje správu z Komisie mládeže SZV prednesenú
a predloženú p. Gribaninom
Za: jednohlasne
11/01/2019 – VV SZV schvaľuje p. Buzga za reprezentačného trénera U15 a U17
Za: jednohlasne
12/01/2019 - VV SZV súhlasí s nahlásením J. Štefánika ako rozhodcu na súťaže
MSJ a MS.
13/01/2019 - VV SZV súhlasí s cestou p. Štefánika na sekretariát IWF, aby vybavil
preukazy pre Ikréniho a Chovanca.
14/01/2019 - VV SZV súhlasí s odovzdaním plakety SZV prezidentovi IWF p.
Ajánovi.
V Banskej Bystrici 9. januára 2019

Zapísal: J. Sedlár

Overili : T. Chovanec
Š. Gribanin
R. Tkáč
Ján Štefánik
predseda SZV

