ZÁPIS
z Valného zhromaždenia Slovenského zväzu vzpierania,
konaného 28. apríla 2019 v Dolnom Kubíne
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Program:
1. Otvorenie, privítanie delegátov
2. Schválenie členov návrhovej a mandátovej komisie a určenie
skrutátorov a zapisovateľa
3. Schválenie programu VZ
4. Schválenie Rokovacieho poriadku
5. Správa predsedu SZV o činnosti v roku 2018
6. Správa o hospodárení SZV v roku 2018
7. Návrh rozpočtu na rok 2019
8. Schválenie Ročnej účtovnej závierky SZV
9. Schválenie výročnej správy SZV za r. 2018 a dodatok
k výročnej správe SZV 2017
10. Správa o činnosti reprezentácie (mužov a žien)
11. Správa kontrolóra SZV
12. Schválenie disciplinárneho poriadku
13. Diskusia
14. Obed
15. Ukončenie VZ SZV
K bodu 1.
Rokovanie Valného zhromaždenia otvoril predseda SZV Ján Štefánik,
ktorý privítal všetkých delegátov.
K bodu 2.
Do mandátovo - návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. M. Ikréni, Mgr.
M. Štít a P. Poštek,
ako zapisovateľ Ing. J. Sedlár a ako overovatelia zápisu PhDr P. Mutafov
a Mgr. M. Pokusa PhD.
Do funkcie skrutátorov boli navrhnutí: M. Kubák ml., M. Berta, P.
Trojčák
Navrhnutí delegáti pre jednotlivé činnosti funkcie prijali a boli plénom
VZ schválení.
Predseda mandátovej komisie Ing. M. Ikréni informoval plénum o počte
prítomných delegátov.

Z celkového počtu 65 pozvaných delegátov sa prezentovalo 60 delegátov
s hlasom rozhodujúcim, čo predstavovalo 92,3 % a konštatoval, že VZ
bolo uznášania schopné
K bodu 3.
V rámci pripomienok k Programu vystúpil Ing. Št. Gribanin, ktorý
požiadal doplniť programu VZ o:
- vyslovenie nedôvery predsedovi SZV
- vyslovenie nedôvery Výkonnému výboru
- vyslovenie nedôvery kontrolórovi SZV
Hlasovaním delegátov v pomere hlasov: 23 ZA, 32 PROTI a 3 zdržanými
hlasmi nebol predmetný návrh prijatý
S požiadavkou o vyslovení nedôvery Št. Gribaninovi ako členovi VV
SZV vystúpila I. Horná.
Hlasovaním delegátov v pomere hlasov: 33 ZA, 17 PROTI a 9 zdržanými
hlasmi bol návrh prijatý a do Programu bol zaradený nový bod č. 12
S požiadavkou, aby na M SR mohli samostatne štartovať aj dorastenky
vystúpil M. Kubák.
Hlasovaním delegátov v pomere hlasov: 25 ZA, 6 PROTI a 5 zdržanými
hlasmi bol návrh prijatý a zaradený do Programu ako bod č. 13
S takto doplneným Programom VZ bol program plénom schválený
K bodu 4.
Schválenie Rokovacieho poriadku.
K predloženému materiálu mal vysvetľujúcu pripomienku PhDr P.
Mutafov. Vo svojom vystúpení ozrejmil body 3. a 4. Rokovacieho
poriadku v zmysle, že každý z delegátov má možnosť v rámci časového
limitu vyjadriť sa ku každému bodu programu.
Vysvetlenie bolo akceptované a RP bol schválený.
K bodu 5.
Správu o činnosti SZV za rok 2018 predniesol predseda SZV Ján
Štefánik.

Vo svojom vystúpení sa zameral hlavne na úspešné výsledky
reprezentácie, hospodárení a výsledku audítorskej kontroly so zverenými
prostriedkami V závere svojho vystúpenia spomenul akcie, ktoré nás
čakajú v najbližšom období, ktorými sú: Rozhodcovský a antidopingový
seminár v Trenčíne v termíne 22.-23.5.2019 a v termíne 28.-30.6.2019
medzinárodný turnaj olympijských nádejí V 4 v Bobrove.
Po prerokovaní pripomienok plénum SZV vzalo Správu na vedomie.
(príloha č. 2)
K bodu 6.
Správu o hospodárení SZV v roku 2018 predniesol sekretár SZV Ing. J.
Sedlár. Vo svojom vystúpení informoval plénum a pripomenul, že
najväčšími položkami rozpočtu boli čiastky určené na štátnu
reprezentáciu a pre športovo talentovanú mládež.
Vzhľadom na dosiahnuté výsledky boli ohodnotení z prostriedkov MŠ
úspešní reprezentanti a ich tréneri. K životnému jubileu 60 r. dostal
odmenu aj predseda SZV J. Štefánik
Po prerokovaní pripomienok bola Sprava vzatá na vedomie. (príloha č.3)
K bodu 7.
Návrh rozpočtu SZV na rok 2019 predniesol predseda SZV J. Štefánik.
- Ing. T. Chovanec predniesol návrh na zvýšenie príspevku oddielom /
klubom, ktoré zabezpečujú súťaže
- M. Kubák podporil návrh Ing. T. Chovanca a ponúkol vypracovať
projekty pre získanie sponzorov
- O. Kružel požiadal o zvýšenie príspevku oddielom/klubom
z prostriedkov SZV, ktoré zabezpečujú M SR v záujme zvýšenia úrovne
súťaží
Návrh rozpočtu na r. 2019 bol delegátmi schválený s pripomienkami
(príloha č.4)
K bodu 8.
Predseda SZV J. Štefánik predniesol Ročnú účtovnú závierku zostavenú
ku dňu 31.12.2018 a navrhol predmetnú Závierku schváliť
Ročná účtovná závierka bola delegátmi schválená (príloha č.5)

K bodu 9.
Predseda SZV J. Štefánik predniesol Výročnú správu za rok 2018
overenú nezávislým audítorom.
Podobne navrhol predmetnú správu schváliť
Výročná správa za r. 2018 bola delegátmi VZ schválená počtom hlasov
38 ZA, 4 PROTI a 8 zdržanými hlasmi. (príloha č.6)
K bodu 10.
Tréner ženskej reprezentácie Mgr. M. Kováč vykonal Vyhodnotenie úloh
a cieľov ženskej reprezentácie za r. 2018
Z predloženého Vyhodnotenia vyplýva, že ženská reprezentácia
stanovené ciele splnila. Zvýšil sa počet reprezentačných štartov na
európskej úrovni. Zvýšil sa počet ligových družstiev ako aj počet žien
štartujúcich na M SR oproti r. 2017.
V závere svojho vystúpenia poďakoval všetkým členom realizačného
tímu, ktorí boli ochotní v rámci svojho voľného času pomáhať ženskej
reprezentácii. – Správa reprezentačného trénera žien (príloha č. 7)
Tréner mužskej reprezentácie Mgr. Ing. R. Lukáč sa pokusil
o zhodnotenie stavu prípravy a pôsobenia mužskej reprezentácie na
súťažiach v rámci ME resp. MS. V napätej atmosfére VZ hodnotenie
nedokončil.
(príloha č. 8)
- PhDr. P. Mutafov požiadal o informáciu stavu reprezentácie z pohľadu
účasti našich pretekárov na OH 2020 a požiadal o vysvetlenie informácie
o neposkytnutí pomoci v rozcvičovni N. Seničovej pri štarte na ME v
Batumi
- Mgr. Ing. R. Lukáč informoval, že pretekári, ktorí boli nominovaní sú
finančne zabezpečení
- podobne sú zaradení aj do systému prípravy v rámci VŠC B. Bystrica
ako zmluvní športovci
- vo veci pomoci N. Seničovej v rozcvičovni na ME ponúkol pomoc pri
nakladaní činky sám R. Lukáč. Pomoc bola odmietnutá s dôvodom, že N.
Seničová je alergická na menovaného. Pomoc O. Kruželom nebola
pretekárovi odporučená trénerom, z titulu dôležitosti jeho vlastného štartu
v nasledujúci deň.

K bodu 11.
Odvolanie Ing. Št. Gribanina z členstva vo VV SZV
- pre tento akt bola schválená tajná voľba
- výsledok hlasovania delegátmi: 33 hlasov ZA, 24 PROTI a 3 hlasy
zdržaných
Záver: vzhľadom na potrebu kvalifikovanej väčšiny (2/3 hlasov) nebol
Ing. Št. Gribanin odvolaný z VV a zostáva členom VV SZV
K bodu 12.
Správu kontrolóra SZV predniesol Ing. L. Binder
Vo svojom vystúpení informoval o kontrolách, ktoré vykonal na SZV.
Tieto boli zamerané:
- na kontrolu plnenia uznesení prijatých VV SZV
- riešenie podnetov a žiadostí
- informoval o uskutočnených školeniach, ktoré organizovala hlavná
kontrolórka športu MŠVV a Š Ing. A. Fisterová
- informoval o pripravovaných školeniach v r. 2019
V závere svojho vystúpenia požiadal všetkých členov VV, ale aj všetkých
členov SZV o prijateľný spôsob komunikácie nie len na úrovni VV, ale aj
v rámci bežnej komunikácie medzi všetkými členmi SZV.
Správa bola vzatá na vedomie (príloha č. 9)
K bodu 13.
Predseda disciplinárnej komisie Vl. Hudec informoval o aktualizovaní
Disciplinárneho poriadku na súčasnú legislatívnu úroveň.
Disciplinárny poriadok bol schválený
K bodu 14.
V zmysle požiadavky a vysvetlení dôvodov na organizovanie M SR
dorasteniek M. Kubákom bolo dohodnuté:
- Súťažná komisia dopracuje zaradenie kategórie dorasteniek do Rozpisu
Majstrovstiev SR
Predmetný návrh bol schválený

K bodu 15.

Diskusia
- Mgr. Ing. R. Lukáč navrhol, aby si v budúcnosti zvolený predseda
SZV mohol vybrať do VV svoj tím s ktorým bude riadiť SZV
- Št. Gribanin informoval o činnosti Komisie mládeže a poďakoval
niektorým oddielovým trénerom za včasné zasielanie
požadovaných materiálov
- Mgr. Ľ. Buzgó oficiálne vysvetlil dôvody, prečo sa vzdal trénerstva
mládeže
- M. Škrobian vysoko vyzdvihol spoluprácu s Ľ. Buzgóm a požiadal
ho o spoluprácu aj v budúcnosti
- J. Trebichavský nesúhlasí, aby bol asistentom trénera mládeže M.
Kubák
- Mgr. M. Kováč informoval o príprave žien na ME do Batumi.
Príprava prebehla komplikovane a spôsobila rozbitie plánu
prípravy žien – reprezentantiek
- O. Kružel pripomenul, že v poslednom čase sa na sústredenia
reprezentantov viacej využívajú priestory Olympie Bobrov. Z toho
titulu požiadal o pridelenie činky ELEIKO pre Bobrov.
- Vl. Hudec požiadal plénum o postupovanie vyskytnuvších sa
podnetov Disciplinárnej komisii
- Matej Kubák sa zamyslel nad tým, čo nám dalo dnešné VZ a volal
po zjednotení všetkých síl v prospech slovenského vzpierania
- J. Trebichavský pripomenul, že predložená nominácia žien
nekorešponduje s aktuálnym výkonnostným rebríčkom, predniesol
pripomienky k Disciplinárnej komisii a poukázal na konflikt
záujmov trénera M. Kubáka s jeho členstvom v Kontrolnej komisii
- M. Buschbacher sa prihovoril za možnosť usporiadania žiackych
súťaží na pódiu o rozmeroch 3 x 2 m, informoval, že tréningový
tábor sa neuskutočnil a poukázal na prekonaný systém
odmeňovania rozhodcov, prihovoril sa za valorizáciu odmien
rozhodcom
- PhDr. P. Mutafov pripomenul, že v januári 2017 požiadal MKV
a SŠ KE o pridelenie súťaže na úrovni ME – táto iniciatíva klubu
zostala bez odpovede, chýba legislatívne usporiadanie právnych
povinností v zmysle „Organizačného poriadku“
- I. Horná sa zamyslela nad možným zverejňovaním výsledkov práce
SZV v médiách
- Mgr. M. Kováč informoval, že p. Bista sa zaujíma o výsledky
reprezentácie a činnosť SZV a je ochotný spolupracovať v tejto
oblasti so SZV
Po vyčerpaní všetkých diskusných príspevkov bola diskusia ukončená.

K bodu 16.
Uznesenie
Predseda návrhovej komisie Ing. M. Ikréni predniesol návrh Uznesenia
z VZ SZV v ktorom okrem bežných, konštatovaných hodnotení dostal
úlohu VV SZV – prerokovať na najbližšom zasadnutí VV všetky
diskusné príspevky
Po prerokovaní pripomienok z pléna bolo Uznesenie VZ schválené.
(príloha č.10)
K bodu 17.
Po vyčerpaní a prerokovaní všetkých bodov Programu VZ SZV predseda
SZV Ján Štefánik poďakoval delegátom za účasť a konštruktívny prístup
k rokovaniu a Valné zhromaždenie ukončil.

Zapísal: Ing. Jozef Sedlár
Overovatelia zápisu: PhDr. Pavol Mutafov
Mgr. Michal Pokusa, PhD.

