Správa o činnosti Slovenského zväzu vzpierania za rok 2018
Vážení delegáti valného zhromaždenia, vážení športoví priatelia!
Dovoľte mi na úvod privítať Vás a prihovoriť sa Vám so správou o činnosti SZV v roku 2018.
V roku 2018 mal Slovenský zväz vzpierania 25 klubov / oddielov a 502 registrovaných členov.
SZV zorganizoval vo vlaňajšom roku 34 domácich majstrovských súťaží . Všetkým ich
usporiadateľom by som sa chcel za ich prácu z tohto miesta srdečne poďakovať.
Ak by sme rok 2018 chceli zhodnotiť z hľadiska zisku medailí na medzinárodných podujatiach
medzi najvýraznejšie úspechy patria - zisk bronzovej medaily Mateja Kováča v nadhode na
ME v Rumunsku a 3x strieborná medaila pre Karin Freyovú na UMS v Poľsku. Veľkým
úspechom bola aj účasť Sebastiana Cabalu na OHM v Buenos Aires, kde obsadil 6. miesto
Slovenská reprezentácia sa zúčastnila na všetkých významných medzinárodných súťažiach:
-

MS v Ašchabade 5 mužov a 3 ženy,

-

MSJ v Taškente 3 juniori a 2 juniorky,

-

ME v Bukurešti 5 mužov- 4 ženy,

-

MEJ v Zamošči 5 juniorov a 2 juniorky,

-

MEJ v Zamošči do 23 rokov 1 junior a 1 juniorka

Podrobnejšie o účastiach našich reprezentantoch na súťažiach v zahraničí Vás budú
informovať reprezentační tréneri vo svojich správach.
Umiestnenia našich pretekárov a pretekárok im zabezpečili zaradenie do tzv. Top Tímu a s ním
spojenú finančnú podporu z MŠ SR na tento rok :
-

Karol Samko 20 000,- eur

-

Matej Kováč 10 000,- eur

-

Nikola Seničová 10 000,- eur

-

Radoslav Tatarčík 5 000,- eur

-

Richard Tkáč 5 000,- eur

-

spolu 50 000,- eur

V tomto roku sa naša medzinárodná rozhodcovská skupina rozrástla o 2 nové mená - Michal
Ikréni a Tomáš Chovanec sa stali medzinárodnými rozhodcami 2.triedy. Zúčastnili sa tiež na
seminári rozhodcov EWF v dánskom S.... (od 7.-10.3.2019).

Sekretariát
– zabezpečoval v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi evidenciu
a archiváciu účtovných dokladov SZV
– Spolupracoval so svetovou federáciou IWF a európskou federáciou EWF
– Spolupracoval s MŠ SR, SOV, NŠC a SAUŠ
– Pripravoval rozpočty na jednotlivé súťaže
– Vykonával servisnú činnosť k zaisteniu riadneho chodu SZV
– Zverejňoval priebežné čerpanie finančných prostriedkov z dotácie MŠ SR
– Vystavoval nové členské preukazy
– Preberal poštové zásielky
– Zabezpečoval letenky na medzinárodné akcie
– Komunikoval s inými národnými zväzmi v rámci V-4
– Vystavoval objednávky na technické zabezpečenie súťaží
VV SZV sa stretol od ostatného VZ SZV 7x. Musím však smutne skonštatovať, že atmosféra
jednotlivých rokovaní VV je jedným slovom katastrofálna. Takmer každé jedno zasadnutie
sprevádza neustále urážanie a obviňovanie sa členmi VV z klamstva. Takéto správanie je
absolútne neprofesionálne. Myslím, že aj napriek rozdielnym názorom a postojom by sme sa
mali snažiť zachovať si k sebe aspoň elementárnu slušnosť, porozumenie a pochopenie. Našim
cieľom je predsa zabezpečiť napredovanie a fungovanie slovenského vzpierania!!
V poslednej dobe sa objavili sťažnosti týkajúce sa zverejňovania uznesení z VV na webovej
stránke zväzu. Je našou snahou zverejňovať ich znenia v čo možno najkratšej dobe. Rád by som
však veci uviedol na pravú mieru – kvôli spomínaným hádkam a sporom a súčasnou snahou
členov odchádzať z rokovaní VV čo najskôr, dochádza k situácii, kedy zapisovateľ musí zápis
a uznesenia členom VV na overenie posielať. Členovia VV sa však vyjadrujú v horizonte 2 až 5
dní (niekedy sa nevyjadria vôbec). Komunikácia častokrát prebieha na úrovni detí z materskej
škôlky v zmysle ,,ja som to tak nepovedal“ a ,,ja som to tak nemyslel“, ,,žiadam zapísať to
a tamto“... Dnešným dňom budem trvať na tom, aby z rokovania VV neodišiel jediný člen, kým
nebude napísané uznesenie. Po pravopisnej úprave by na stránke zväzu bolo príslušné uznesenie
z VV uverejnené na stránkach zväzu najneskôr do dvoch dní.
Ďalej by som rád tiež vyslovil názor, že nevidím nič zlé alebo nesprávne na tom, keď sa nejaké
uznesenie zmení - ak napr. pri prvom rozhodnutí človek nebol dostatočne informovaný
o všetkých okolnostiach, ktoré sa predmetnej veci týkali.

Chcel by som sa tu na VZ poďakovať členom športovo technickej komisie- menovite jej
predsedovi Tomášovi Chovancovi a jej členom Michalovi Ikrénimu a Vladovi Hudecovi, ktorí
pripravujú rozpisy a dodatky na jednotlivé súťaže, delegujú rozhodcov, robia výbery na M – SR
a evidujú slovenské rekordy. Pracoval som v ŠTK viac ako dvadsať rokov , a preto viem, že táto
práca dá zabrať a nie je jednoduché všetko vždy postíhať.
Trochu ma mrzí že vzdelávacia komisia nakoniec neuskutočnila zámer zorganizovať trénerský
seminár zo vzdelávacieho programu IWF a musel som stopnúť už schválenú dotáciu 8 000,USD .

KM priebežne spracovávala a vyhodnocovala centrá talentovanej mládeže.

Rád by som ešte spomenul akcie, ktoré nás čakajú v najbližšom období:
V dňoch 22.-23.5.2019 v Trenčíne budeme na základe nami vypracovaného vzdelávacieho
projektu pre IWF organizovať rozhodcovský a antidopingový seminár. IWF prisľúbila na tieto
účely dotáciu v hodnote 8 000,-USD. Prednášateľmi budú Attila Ádámfi (generálny riaditeľ
IWF), Lila Rozgonyi a Tímea Horváth (koordinátorky vzdelávacieho programu IWF). Všetci ste
na toto určite zaujímavé a prínosné podujatie srdečne pozvaní.
28.-30.júna nás v Bobrove čaká Medzinárodný turnaj olympijských nádejí ( Turnaj V4). Účasť
predbežne potvrdilo približne 50 účastníkov.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí v uplynulom roku prispeli k šíreniu dobrého mena
SZV, propagácii a podpory vzpierania u nás. Každému želám veľa sily a chuti do ďalšej
športovej práce. Mojím osobným prianím je, aby sme sa na seba nepozerali ako nepriatelia, aby
sme si pomáhali alebo aby sme k sebe boli aspoň tolerantnejší.

Ďakujem
Ján Štefánik
predseda SZV

