ZÁPIS
z 2. zasadnutia Výkonného výboru
Slovenského Zväzu vzpierania,
ktoré sa konalo 21. marca 2019 v Bobrove.

Prítomní: J. Štefánik, M. Kováč, T. Chovanec, R. Tkáč, Št. Gribanin,
J. Sedlár, kontrolór SZV L. Binder - ospravedlnený
Prizvaní : R. Lukáč, M. Janíček
Program:
1. Kontrola uznesení
2. V-4 (informácia o príprave, výber pretekárov a sústredenie)
3. Prehodnotenie schváleného plánu KM pre rok 2019
4. MEJ Kišinev (MDA), predbežný výber pretekárov
5. Príprava VZ SZV
6. Schválenie navrhovaných štandardov rekordov SR
7. Príprava na ME mužov a žien
8. Informácie z komisií SZV
9. Rôzne
2. zasadnutie Výkonného výboru SZV otvoril Ján Štefánik, ktorý privítal
členov VV SZV a informoval o prizvaných R. Lukáčovi a M. Janíčkovi.
Zasadnutie VV riadil J. Štefánik.
K bodu 1. Kontrola uznesení – vykonal J. Štefánik
- vypracovanie jedálnička p. Sedliakom nesplnené – Št. Gribanin
podá informáciu do týždňa
- do konca 03/2019 treba poslať menoslov reprezentantov SR na
sekretariát IWF pre rok 2019
- cestovné účty členov VV SZV budú vybavované tlačivami
„Cestovný príkaz“
- podpísanie Zmluvy s MŠ o pridelení finančnej čiastky pre TOP
TÍM
K bodu 2. V-4 informácia o príprave
J. Štefánik informoval o jednaní v Bobrove, ktoré absolvoval spolu s T.
Chovancom

- súťaž sa uskutoční v novej hale v Bobrove, účastníci budú
ubytovaní v Námestove, preprava bude zabezpečená
- počíta sa s účasťou reprezentácie SVK v počte 8 chlapcov + 6
dievčat.
- Bobrov, ako organizátor, zaistí pre účastníkov diplomy a medaily
- do 15.4. zašlú účastnícke Zväzy CZE, HUN a POL predbežné
prihlášky
- do 15.5. zašlú Zväzy finálne prihlášky
M. Kováč predniesol širšiu nomináciu dievčat na Turnaj V-4. Sú to:
- Zimanová, Boledovičová, Motlová, Ladvenicová
- 16.r. – Káňová, Bognerová
- 14.r. – Svrčková, Viktorínová, Brodová, Doktorová
M. Škrobian informoval o pláne 2 sústredení pred Turnajom V-4
- 1. sústredenie sa uskutoční v T: 6. – 10.5. na Zelenej vode
- 2. sústredenie v T: 18. – 22.6 na Zelenej Vode
- širšiu nomináciu oznámi po I. kole dorasteneckej ligy
K bodu 3. Prehodnotenie schváleného plánu Komisie mládeže:
- VV rešpektuje rozhodnutie Ľ. Buzga, že nebude vykonávať trénera
mládeže do VZ SZV 2019, kde sa následne rozhodne, ako ďalej.
- M. Škrobian bol poverený zostavením širšieho výberu chlapcov do
18 r. pre Turnaj V-4. Asistentom družstva bude M. Kubák
K bodu 4. MEJ Kišinev (MDA):
M. Janíček informoval o príprave juniorov
- pre MEJ sú v širšej nominácii: S. Cabala, kat.73 kg, Vl. Škapec –
81 kg, T. Romaňák – 96 kg, J.M. Trebichavský – 96 kg a S. Paulus
– 102/109 kg
- pre MEJ 23 sú v širšej nominácii: M. Poštek, kat. 81 kg, M.
Bodorík – 89 kg a F. Jeník – 109 kg
- MEJ 20 ženy: E. Fernezová – 63 kg a N. Seničová – 76 kg
- MEJ 23 ženy: V. Malčeková – XX kg
- rozhodca: M. Ikréni
- všetci menovaní sa musia nahlasovať v systéme ADAMS
K bodu 5. Príprava VZ SZV v r. 2019:
- VZ sa uskutoční 28.4.2019 v Ružomberku

- pre VZ bude spracovaná pozvánka s programom v zmysle Stanov
SZV
- podklady, ako aj príslušné správy a návrh rozpočtu bude
rozposlaný oddielom/klubom v zmysle Stanov SZV
K bodu 6. Schválenie navrhovaných štandardov rekordov SZV:
R. Tkáč, vypracoval návrh štandardov
- informoval o postupe ich tvorby
- pre kategóriu mužov boli brané do úvahy svetové rekordy znížené
o 15%
- kategória juniorov – svetové rekordy znížené o 15%
- kategória žien – svetové rekordy znížené o 20%
K bodu 7. Príprava na ME mužov a žien:
R. Lukáč informoval:
- sústredenie pred ME sa uskutoční v Bobrove
- prezentoval regeneračný prístroj „MEDISOUND 3 000“ na báze
ultrazvukového generátora (UZ) pre prekrvenie mäkkých tkanív
s tým, že prístroj bude slúžiť pre reprezentantov všetkých kategórií
- požiadal o zakúpenie teplákových súprav „ADIDAS“ pre
reprezentantov a realizačný tím
M. Kováč postrádal na sústredení v Bobrove V. Ostrovského
- odpoveď R. Lukáča – jedná sa o sústredenie DUKLY B.B.
J. Štefánik doplnil:
- V. Ostrovský dostane príplatok 1000,- € k príprave na MEJ
- informoval o zmenách v zabezpečení leteniek z dôvodu zrušenia
niektorých letov leteckou spoločnosťou Turecka
K bodu 8. Informácia členov komisií:
Št. Gribanin – komisia mládeže
- KM spracuje štandardy Slovenských rekordov kategórie U17
a U 15 chlapci a dievčatá.
T. Chovanec – Športovo technická komisia
- preškolenie rozhodcov a trénerov sa uskutoční počas IWF seminára
v Trenčíne v termíne od 23. – 25. 2019, presný dátum sa upresní
v harmonograme.

- pripomenul, že končí licencia programu pre riadenie súťaží „Power
Live“. Treba dojednať s autormi podmienky pre jej predĺženie
- štart na M SR mužov, žien, juniorov, junioriek, a dorastencov, v
extralige a lige žien, bude povolený iba tým pretekárom, ktorí
nastúpia v predpísanom výstroji – drese.
- prestup s. Bajánovej z LTN do KTN, od 01.04.2019
R. Tkáč – komisia vzdelávania
- trénerský kurz vzpierania 1. stupňa sa pripravuje. Do konca marca
je termín na poslanie prihlášok
K bodu 9. Rôzne
J. Štefánik informoval:
- SZV vypracoval projekt na uskutočnenie Seminára pre mladých
rozhodcov k pravidlám vzpierania a zmenám, ktoré medzičasom
vstúpili v platnosť a Seminára o problematike dopingu
- Seminár sa uskutoční v Trenčíne v T: 23.-25.05.2019 pod záštitou
IWF
- VŠC Dukla B.B. predložila k podpisu na SZV návrh zmluvy
o spolupráci.
- Pripomienky SZV prerokuje predseda zväzu J. Štefánik na
rokovaní v B. Bystrici 2.4.2019
- VV prerokoval Rozhodnutie DK SZV zo dňa 25.02.2019 a naďalej
trvá na svojom uznesení č. 6/01 2019 zo dňa 9.01.2019
- Informoval o konaní MSJ. V systéme IWF sú nahlásení T.
Romaňák a N. Seničová, tréner O. Kružel a vedúci výpravy,
prípadne aj rozhodcom J. Štefánik
- ŠK Považan Nové Mesto žiada o prehodnotenie rozhodnutia
Disciplinárnej komisie vo veci zastavenia výkonu funkcie J.
Trebichavského podľa čl. 7. Disciplinárneho poriadku dňom
21.9.2018, z dôvodu opätovného nešportového správania J.
Trebichavského na 1. kole ŽL v N. Meste n/Váhom 23.2.2019
T. Chovanec
- Informoval, že sa zúčastnil spolu s M. Ikrénim na seminári
medzinárodných rozhodcov IWF v Dánsku, ktorý sa konal v dňoch
7.-10.3.2019. Seminár organizoval EWF
- navrhol zvýšiť príspevok pre oddiely/kluby, ktoré organizačne
zabezpečujú jednotlivé kolá dlhodobých súťaží líg družstiev a M
SR o 50,- €
- navrhuje zakúpenie magnézia pre oddiely/kluby všeobecne a pre
oddiely, ktoré v roku organizujú: 1 alebo 2 súťaže + 1 krabicu, 3
alebo 4 súťaže + 2 krabice a 5 a viac súťaží + 3 krabice

Po prerokovaní všetkých bodov programu a pripomienok členov VV
SZV, predseda SZV J. Štefánik 2. zasadnutie VV ukončil.
V Bobrove 21. marca 2019

Zapísal: Ing. J. Sedlár

Uznesenia z 2. zasadnutia VV SZV,
ktoré sa konalo 21.3.2019 v Bobrove
1/2/2019
Prerokovať vypracovanie jedálnička reprezentantov p. Sedliakom
Z: Št. Gribanin
T: 27.3.2019
2/2/2019
Rozposlať Rozpis súťaže TON V-4 zúčastneným federáciám CZE, HUN
a POL
Z: J, Štefánik
T: 31.3.2019
3/2/2019
Spracovať širší výber pretekárov do 18 r. pred TON V-4 a pripraviť
sústredenia
Z: M. Škrobian
T: 15.4.2019
4/2/2019
VV SZV súhlasí so širšou nomináciou pre TON V-4 prednesenou
v návrhu M. Kováčom
5/2/2019
VV SZV súhlasí so širšou nomináciou juniorov pre MEJ prednesenou M.
Janíčkom
Vedúcim výpravy a rozhodcom bude M. Ikréni
Úloha:
Na EWF prihlásiť ako rozhodcu M. Ikréninho
Z: J. Štefánik
6/5/2019

T: podľa rozpisu
EWF

VV SZV súhlasí s kúpou prístroja
reprezentácie SZV
Úloha:
Objednať prístroj „MEDISOUND 3000“
Z: J. Štefánik, J. Sedlár

„MEDISOUND 3000“ pre

T: 27.3.2019

7/2/2019
VV SZV súhlasí s nákupom reprezentačného oblečenia ADIDAS pre
účastníkov ME podľa požiadavky reprezentačného trénera
Úloha:
Objednať predmetný materiál
Z: J Štefánik, J. Sedlár

T: 26.3.2019

8/2/2019
VV SZV schvaľuje termín konania VZ SZV za rok 2018 v Ružomberku,
v termíne 28.4.2019
Úloha:
Zabezpečiť miesto rokovania
Z: T. Chovanec

T: 15.4.2019

9/2/2019
VV SZV súhlasí s cestou predsedu SZV J. Štefánika do Banskej Bystrice
k prerokovaniu a podpisu Dohody o spolupráci s VŠC Dukla B. Bystrica
Z: J. Štefánik

T: 2.4.2019

10/2/2019
VV SZV súhlasí s predbežnou nomináciou pretekárov a funkcionárov na
MSJ 2019
11/2/2019
VV SZV odporučí na vybavenie riešenie požiadavky ŠK Považan Nové
Mesto n/Váhom Disciplinárnej komisii
Z: J. Sedlár

T: 1.4.2019

12/2/2019
VV SZV schvaľuje zakúpenia magnézia pre športové kluby v zmysle
vypracovaných kritérií.
Z: Chovanec, Štefánik
T: do VZ SZV 2019
13/2/2019
VV SZV schvaľuje navýšenie príspevku na organizačné zabezpečenie
organizátorov dlhodobých súťaží líg družstiev a MSR o 50,00
s platnosťou od 01.01.2019 do 31.12.2019.
Z: Sedlár
T: priebežne počas roka 2019
14/2/2019
VV SZV schvaľuje zapracovanie položky „Odmeny klubom za
organizovanie súťaží SZV“ do návrhu rozpočtu SZV na rok 2019, do
kapitoly D – podpora klubov, vo výške 7000,00 EUR.
Z: Štefánik, Sedlár
T: v zmysle stanov SZV
15/2/2019
VV SZV neschvaľuje bod programu VZ SZV 2019 „Vyslovenie
dôvery/nedôvery vedeniu SZV“

