1. zasadanie Reprezentačnej komisie
dňa 31.5.2019 formou per - rollamo
Pozvaní:
Mužská seniorská reprezentácia: Rudolf Lukáč, asistent - Richard Tkáč
Ženská reprezentácia: Milan Kováč, asistenti- Zuzana Svrčková za U15,youth a Milan Kováč ml. za J
a U23
Mužská reprezentácia Juniorov U23 : Miroslav Janíček, asistent – Ondrej Kružel
Mužská reprezentácia Youth a U15 : Miroslav Škrobian, Milan Kubák

Program zasadania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kontrola úloh z posledného zasadania 5.12.2019 – formou per-rollamo
Správa z ME mužov a žien ............................................................................. Kováč st., Lukáč
Príprava na turnaj V4
.............................................................................. Škrobián, Kubák
Príprava na ME U15 a MEY – reprezentácia, plán prípravy, rozpočet .......... Škrobián, Kubák
Príprava na MEJ a MEU23 – reprezentácia, plán prípravy, rozpočet .......... Janíček
Príprava na II. polrok 2019 – ženy - reprezentácia, plán prípravy, rozpočet... Kováč
Príprava na II. polrok 2019 – muži - reprezentácia, plán prípravy, rozpočet... Lukáč
Štatút reprezentanta ............... Lukáč, Kováč st.
Návrh reprezentačného trénera a asistenta pre reprezentáciu U15 a youth
Zoznam reprezentantov
Správa reprezentačného trénera s MSJ
Rôzne

Zápis :
K bodu 1. Úlohy z posledného zasadania 5.12.2019 – splnené
K bodu 2. Príloha I.
K bodu 3. a 4. Príloha II.
K bodu 5. Príloha III.
K bodu 6. Príloha IV.
K bodu 7. Príloha V.
K bodu 8. Pre ustanovenie reprezentanta je postačujúci zápis z VV SZV, kde bol do reprezentácie
ustanovený. RKA má za to, že pozícia reprezentanta by mala byť výsadou športovca a mala by spĺňať
aj spoločenský status. Z tohto dôvodu RKA navrhuje zaviesť „ štatút reprezentanta“ ako jednostranný
dokument prezentujúci určité spoločenské postavenie. Navrhovaný použiť model zverejnený na
stránke MŠVVaŠ. viď - Príloha VII.
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K bodu 9. RKA jednomyseľne predkladá návrh, pre VSZV, ustanoviť do funkcie reprezentačného
trénera pre reprezentáciu Yout a U15 Miroslava Škrobiána a za jeho asistenta vymenovať Milana
Kubáka.
K bodu 10. Na základe zákona o športe, č. 440/2015, parg. 16 ods. 2 písm. d) a h) národné športové
zväzy musia uverejniť na svojich webových stránka zoznam reprezentantov a reprezentantiek pre
všetky vekové kategórie. Zoznam tak ako ho navrhuje RKA je v - Príloha VI.
K bodu 11. Príloha VIII.
Reprezentačná komisia ako odborný poradný orgán VV SZV s plnou vážnosťou pristupuje ku
vybojovaniu účasti na OH 2020. V jej štatúte v čl.2 v bode 1 sa píše: Základným cieľom RKA je
zosúladenie činnosti, plánov a úloh reprezentácie všetkých vekových kategórií a samotný manažment
a realizácia plánov slovenskej vzpieračskej reprezentácie. Na základe tejto jej úlohy ako i náročnosti
kvalifikačného systému na OH 2020 RKA optimalizovala Harmonogramy športovej prípravy /HŠP/
adeptov pre účasť na OH. HŠP pretekárky Seničovej však nie je k dispozícii. Upozorňujeme, že každý
reprezentant poberajúci grant na športovú prípravu je podľa zákona o športe povinný mať
vypracovaný, schválený HŠP a následne zaslaný na MŠVVaŠ.
K bodu 12. Rôzne
-

-

RKA vyjadruje poľutovanie, že nie sú ustanovené Slovenské rekordy pre kategóriu ml. a st.
žiakov a žiačok aj napriek tomu, sa už uskutočnili národné Majstrovstvá SR uvedených
vekových kategórii.
Je potrebné vypracovať koncepciu ml. a st. žiakov s cieľom zvýšiť mládežnícku základňu.
Reprezentačný tréner mužov s jeho asistentom zaslali prihlášku na Bronzovú súťaž Modré
meče
Predbežná prihláška na MS je do 16.6. Návrh RKA viď Príloha IX. –zaslaná na sekretariát SZV
Nie sú zverejnené Slovenské rekordy mužov, žien, juniorov a Youth na stránke SZV
Nie je zverejnený na stránke SZV štatút RKA ako i zápisy z roku 2018.
Nie je známe ako prebehla kontrola úlohy - strava na seniorských sústredenia uznesenie
2/01/2019. Na základe tejto správy je možné skvalitniť a zefektívniť stravovanie v druhom
polroku 2019.

Reprezentačná komisia predkladá na rokovanie VV SZV 20.6.2019 hore uvedené materiály
s nasledujúcimi odporúčaniami:
1. Navrhuje schváliť plán prípravy štátnej športovej reprezentácie na 2.
polrok 2019 pre všetky reprezentácie, tak ako je spracovaný
v prílohách.
2. Navrhuje schváliť do funkcie reprezentačného trénera vekovej
kategórie Youth a U15 pána Miroslava Škrobiána a za jeho asistenta
pána Milana Kubáka
3. Navrhuje dať vypracovať koncepciu ml. a st. žiakov na obdobie
2020 – 2024.
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4. Navrhuje vyvodiť dôsledky zo skutočnosti, že doposiaľ neboli VV
SZV predložené na schválenie Slovenské rekordy žiackych kategórii.
5. Navrhuje schváliť štatút reprezentanta Slovenskej republiky podľa
predlohy zverejnenej na stránke MŠVVaŠ.
6. Navrhuje schváliť predkladanú reprezentáciu SR pre všetky
kategórie a následne ju zverejniť na stránke SZV.
Reprezentačná komisia žiada sekretariát SZV:
•
•
•
•
•

Zverejniť na stránke SZV štatút RKA ako i zápisy zo zasadaní v roku 2018.
Zverejniť na webovej stránke SZV ,už schválené, Slovenské rekordy mužov, žien, juniorov
a Youth.
Zaslať členom RKA správu o kontrole stravovania mužských reprezentantov v príprave ne ME
v podmienkach B. Bystrice podľa uznesenia 2/01/2019.
Zaslať predsedovi RKA a reprezentačnému trénerovi žien Harmonogram športovej prípravy
na rok 2019 / HŠP/ vzpieračky Nikoly Seničovej .
Zverejniť na webovej stránke SZV zoznam reprezentačných trénerov SZV tak ako to ukladá
Zákon o športe č. 440/2015, parg. 29 ods. 4.

Reprezentačná komisia žiada člena VV SZV pána Ing. Gribanina :

Verejne sa ospravedlniť reprezentačnému trénerovi juniorskej reprezentácie pánovi Mgr. Miroslavovi
Janíčkovi za zneváženie jeho mena. Dňa 16.6.2019 po skončení M-SR ho slovne obvinil, že vedome
chcel ublížiť Slovenskej reprezentantke slečne Nikole Seničovej.
V B. Bystrici 17.6.2019
komisie

Ing. Mgr. Rudolf Lukáč – predseda reprezentačnej

