ZÁPIS
z 8. zasadnutia Výkonného výboru
Slovenského Zväzu vzpierania,
ktoré sa konalo 22. novembra 2018 v Banskej Bystrici.

Prítomní: J. Štefánik, M. Kováč, T. Chovanec, R. Tkáč, Št. Gribanin,
M. Škrobian, J. Sedlár
Prizvaní : R. Lukáč, M. Janíček, V. Ostrovský
Program:
1. Kontrola úloh
2. Vysvetlenie problému Ostrovský – VŠC Dukla B. Bystrica
3. Správa z MEJ a U 23 – Zamošč (POL)
4. Správa z MS v Ashgabade (TKM)
5. Informácia z kongresov EWF a IWF
6. Kalendár SZV pre rok 2019
7. Vysvetlenie prestupového sporu
8. Informácia o čerpaní rozpočtu
9. Informácie z komisií SZV
10.Rôzne
8. zasadnutie Výkonného výboru SZV otvoril Ján Štefánik, ktorý privítal
všetkých členov VV SZV a prizvaných. Zasadnutie VV riadil J. Štefánik.
V úvode bola dohodnutá zmena poradia prerokovávaných bodov
programu, aby prizvaní neboli časovo viazaní na prerokovaní
jednotlivých bodov programu.
K bodu 2. Vysvetlenie problému Ostrovský – VŠC Dukla B. Bystrica
V úvode ozrejmil V. Ostrovský situáciu, ktorá vznikla na sústredení,
ktoré sa konalo 21.09.2018 v B. Bystrici.
- nevyhovujúce stravovacie podmienky
- nedostatočné porcie, čo viedlo v konečnom dôsledku k zrušeniu
sústredenia,
Ku kauze sa vyjadril M. Janíček
- súhlasí, že strava bola slabšia ale pretekári si to vyriešili po svojom
- o problémoch sa dozvedel ako posledný
Podobne sa vyjadril ku kauze aj R. Lukáč

- všetci pretekári z predmetného sústredenia boli pozvaní
k riaditeľovi VŠC Dukla nie len V. Ostrovský
- všetci sa ospravedlnili okrem Viktora
- hrozí, že Ostrovský nebude zaradený medzi zmluvných športovcov,
ktorí budú môcť využívať ubytovanie a tréningové priestory VŠC
- vysvetlil situáciu okolo možného počtu pretekárov nášho zväzu vo
VŠC
- SZV má k dispozícii 6 miest (maximálne 8) z celkového počtu 100
„zmluvných športovcov“, ktorí sú zaradení vo VŠC Dukla
- súčasne predniesol návrh na pretekárov, ktorí budú zaradení podľa
istých ukazovateľov medzi zmluvných pretekárov
Poznámky:
J. Štefánik
- treba si uvedomiť, že pretekári už nebudú hodnotení podľa
výsledkov prepočítaných na Sinclairove koeficienty ale podľa tzv.
„Robi“ bodov
Št. Gribanin
- treba prešetriť možnosť ubytovania a tréningov V. Ostrovského vo
VŠC mimo zaradených športovcov, aby mohol doštudovať na
UMB
J. Štefánik
- 27.11. sa koná stretnutie na Dukle za účelom vyhodnotenia plánov
a pri tej príležitosti sa pokúsi prerokovať tento problém
s riaditeľom VŠC Dukla
K bodu 4. Vyhodnotenie MS v Ashgabade (TKM)
M. Kováč predniesol Správu z vystúpenia žien na MS 2018
- štartovali pretekárky E. Fernézová, I. Horná a N. Seničová
- postupne obsadili 46., 45. a 17. miesto
- ani jedna pretekárka nesklamala
- odovzdal správu v písomnej forme
R. Lukáč predniesol Správu z vystúpenia mužov
- do Ashgabadu cestovali pretekári v 2 skupinách a štartovali R.
Tkáč, K. Samko, M. Kováč a R. Tatarčík
- postupne dosiahli nasledovné výsledky: Tkáč 320, Samko 325
Kováč 370 a Tatarčík 320 (s pruhom). Obsadili 15., 23., 8. a 12.
miesto
- predniesol návrh na pretekárov, ktorí by mali byť zaradení podľa
istých ukazovateľov do kategórie zmluvných pretekárov
- písomná správa nebola predložená
Št. Gribanin vyslovil pripomienky k dosiahnutým výsledkom
- konštatoval pokles výkonnosti reprezentantov

- vyjadril nedôveru trénerom M. Kováčovi a R. Lukáčovi, riešenie
nenavrhol
K bodu 3. Vyhodnotenie MEJ a U 23 – Zamošč (POL)
M. Kováč predniesol správu reprezentačného trénera žien
- štartovali E. Fernezová v kat. do 69 kg. Splnila stanovený limit 180
kg a obsadila konečné 6. miesto. N. Seničová v kat. do 75 kg síce
limit 208 kg nesplnila ale za dvojboj 196 kg obsadila pekné 4.
miesto
- v kategórii do 23 rokov štartovala Nina Rondzíková v kat do 63 kg.
Plán. výkon 175 kg splnila a obsadila 4. miesto zo 7 štartujúcich
- ako vedúci výpravy vysoko hodnotil organizáciu súťaže v Poľsku
a vytvorené dobré podmienky zo strany SZV
- odovzdal správu v písomnej forme
M. Janíček predniesol správu reprezentačného trénera juniorov
- pretekári pricestovali do miesta konania súťaže v 3 skupinách
- s „A“ limitom: T. Romaňák, Vl. Škapec, J.M. Trebichavský a s „B“
limitom: V. Ostrovský, S. Paulus a M. Poštek
- v kat. U23: Vl. Škapec štartoval v kat. do 77 kg, dosiahol 280 kg,
čo mu vynieslo 14.m., M. Poštek do 85 kg dosiahol 270 kg a 15.m.,
J.M. Trebichavský do 94 kg dosiahol 283 kg a 12.m., V. Ostrovský
do 94 kg dosiahol 315 kg – 12.m.
- v kat MEJ U20: T. Romaňák do 94 kg vzoprel 326 kg a 8.m., S.
Paulus do 105 kg vzoprel 293 kg a dosiahol 10.m.
- u väčšiny pretekárov je predpoklad, že budú v budúcnosti štartovať
o váhu vyššie
- odovzdal správu písomne
K bodu 1. Kontrola úloh:
- M. Kováč: vypracovanie nových limitov pre účasť pretekárov na
medzinárodných súťažiach (ME, MEJ, MS, MSJ) pre nové
hmotnostné kategórie je v štádiu rozpracovanosti
- Št. Gribanin – KM: informoval o postupe prác na stanovení limitov
pre kat. pretekárov 15 a 17 ročných

K bodu 5. Informácie z kongresov EWF a IWF
J. Štefánik informoval o obsahu rokovaní jednotlivých federácií

- na roky nového olympijského cyklu 2017 – 2020 sa pripravujú
zmeny stanov: Vedúci funkcionári budú môcť byť volení len na 3
funkčné obdobia
- bolo referované o stave príprav ME v Rumunsku v termíne 5.-14.
septembra 2019 v Constanci
- v rámci MS sa konal v Ashgabade kongres IWF
- antidopingový test sa môže robiť prostredníctvom webovej stránky
IWF
- v r. 2020 sa budú konať MS mládeže v Lime a juniori v Egypte
- firmy, zaoberajúce sa výrobou činiek a materiálu pre vzpieranie
referovali o svojich nových výrobkoch
K bodu 6. Kalendár SZV pre rok 2019
T. Chovanec predniesol I. návrh Kalendára SZV
- medzinárodný turnaj V4, ktorý je pridelený Slovensku, má záujem
organizovať Bobrov v termíne: 16. júna 2019
K bodu 7. Vysvetlenie prestupového sporu
T. Chovanec ozrejmil postup a nedostatky v sťažnosti M. Škrobiana
- po vysvetlení a prerokovaní všetkých pripomienok bola sťažnosť
uzavretá bez ďalšieho pokračovania
- informoval o zámere ŠTK zorganizovať doškolenie rozhodcov
- predniesol návrh na počty družstiev v jednotlivých súťažiach
(Extraliga, 1. liga, 2. liga, atď).
K bodu 8. Informácia o čerpaní rozpočtu SZV v r. 2018
J. Sedlár predniesol správu o stave čerpania finančných prostriedkov na
jednotlivých účtoch
1.) Bežný účet: stav 4 428,- €
- Seničová môže ešte čerpať 2 702,- €
2.) Vlastný účet: stav 10 123,- €
- z neho budú ešte čerpané štartovné poplatky končiacich súťaží
3.) Štátny účet: stav 29 614,- €
- z neho budú ešte čerpané prostriedky na súťaže a príspevky pre
kluby (oddiely), ktoré majú CTM
- odhadnutý zostatok predstavuje čiastku cca 8 000,- €
- okrem toho informoval o čerpaní finančných prostriedkov
k 31.10.2018 na súťaže mládeže, dospelých a štátnu reprezentáciu
Návrh: Zo zostatku zakúpiť, pre kluby usporadúvajú súťaže, digitálne
váhy,
resp. zakúpiť reprezentačné tepláky na sklad

K bodu 9. Správy z komisií
- R. Tkáč informoval o príprave trénerského kurzu II. tr. Na
realizáciu treba aspoň 5 uchádzačov
- M. Kováč informoval o príprave Mikulášskeho turnaja detí 7.12.
K bodu 10. Rôzne
J. Štefánik informoval:
- Organizátori Finále Žiackej ligy a finále Mladších žiakov si
preberú poháre a medaile
- Od 1.1. bude zavedený na súťaže „video rozhodca“
- Do zoznamu ADAMS-u je potrebné zadať nový zoznam pretekárov
- Do juniorského „Top tímu“ boli nominovaní Sebastián Cabala a
Nikola Seničová
- Garantom medzinárodného turnaja “V4“ bude SZV
- Medzinárodný seminár trénerov IWF, ktorý sa mal uskutočniť na
Slovensku a na ktorý boli prisľúbené dotácie z IWF sa
neuskutočnil pre nezáujem organizátorov
- Na IWF kongrese bolo rokované s Ukrajinským zväzom
o možnosti uskutočnenia sústredenia našich reprezentantov v ich
zariadení na Ukrajine. (Náklady predstavujú 35 € na osobu a deň).
- Požiadavka MKVaSŠ Košice - organizovanie súťaží IWF alebo
EWF, VV SZV sa touto otázkou bude zaoberať, keď budú známe
požadované kritériá zo strany IWF alebo EWF.
R. Tkáč informoval:
- Stále nie sú k dispozícii uzávery k činkám Forward
VV SZV navrhol:
- Na miesta “zmluvných športovcov“ vo VŠC Dukla Banská
Bystrica pretekárov v nasledovnom poradí: Vl. Škapec, E.
Fernézová, N. Rondzíková, S. Cabala, T. Romaňák a I. Horná.
V prípade možnosti umiestnenia až ôsmich pretekárov, do úvahy
pripadajú J. M. Trebichavský a S. Paulus

V Banskej Bystrici 22. 11 2018

Zapísal: Ing. J. Sedlár

Overili : Tomáš Chovanec
Richard Tkáč
Štefan Gribanin
Ján Štefánik
predseda SZV

