
 

Z Á P I S 

 
z 2. zasadnutia Výkonného výboru  

Slovenského zväzu vzpierania, 

konanom 10. marca 2020 na Štrbskom Plese, v hoteli FIS  

 

 
Prítomní: J. Štefánik, M. Kováč, R. Tkáč, M. Škrobian, T. Chovanec, Št. Gribanin, 

               J. Sedlár    

Program: 

1. Kontrola uznesení 

2. VZ SZV  

3. MT Malta Open  

4. ME mužov a žien – Moskva / Rusko. 

5. Development program IWF 

6. Sústredenie mládeže pred V - 4 

7. Informácie členov komisií SZV (KM, VK, RK) 

8. Rôzne 

 

2. zasadnutie Výkonného výboru SZV otvoril Ján Štefánik, ktorý privítal členov VV 

SZV a poprial všetkým veľa úspechov pri rokovaní.  

Ako zapisovateľ bol schválený J. Sedlár a overovateľ zápisu T. Chovanec. 

Zasadnutie VV riadil J. Štefánik, predseda SZV. 

 
K bodu 1. Kontrola uznesení  

 

03/01/2020 – Do plánu prípravy reprezentácie mužov boli zapracované pripomienky. 

 

04/01/2020 – Do plánu prípravy mužskej juniorskej reprezentácie boli zapracované 

pripomienky. 

 

08/01/2020 – J. Štefánik informoval, že MSJ v Bukurešti boli kvôli COVID – 19 

zrušené. 

 

09/01/2020 – AMS v Južnej Kórei. Úloha SZV bola splnená, ďalšie pôsobenie je 

v kompetencii SAUŠ 

 

10/01/2020 – MT Malta bude vyhodnotený v samostatnom bode programu 

 

13/01/2020 a 14/01/2020 – úlohy CTM trvajú v zmysle pokynov predsedu KM- 

 

18/01/2020 – Prebehlo jednanie na Dukle B.B. vo veci zaradenia V. Ostrovského do 

Dukly ako zmluvného športovca. Dukla nesúhlasí 

 

19/01/2020 – Úloha splnená 

  

K bodu 2.  VZ SZV - prípravy: 

 

Pre uskutočnenie Valného zhromaždenia 2020 boli navrhnuté miesta Trenčín a Košice. 

Pri hlasovaní získal Trenčín 3 hlasy, Košice 1 hlas 



Trenčín ponúka uskutočniť VZ SZV 18.4.2020 v Penzióne „Sihoť“.J. Štefánik 

informoval, že materiály pre VZ sú rozpracované. 

   

K bodu 3. MT Malta Open: 

 

R. Tkáč – informoval o priebehu a dosiahnutých výsledkoch. Zhodnotil technické 

zabezpečenie súťaže. Tak isto starostlivosť o účastníkov ako aj strava a ubytovanie 

bolo na výbornej úrovni 

Výsledky:  

R. Tkáč dosiahol výkon 313 kg ( 138, 175 ) čím získal 3 medaile. Bronzovú za trh , 

striebro za nadhod a striebro za dvojboj.  

R. Tatarčík dosiahol 349 kg ( 168, 181 ) a získal bronzovú medailu za trh. V nadhode 

skončil na 4. mieste a v dvojboji 9. 

Bodovým ziskom sa R.Tkáč posunul o 15 miest v hodnotení kvalifikácie na OH 2020. 

(t.č. je na 38 mieste, pred sebou má troch Európanov). 

 

K bodu 4. ME mužov a žien Moskva / RUS: 

 

M. Kováč informoval: Rondziková štartovala na Českej lige, I.Horná a V.Vršková na 

ligách SZV. 

Predniesol návrh na krátke sústredenie pred ME, ktoré sa uskutoční v termíne 20. – 22. 

marca 2020 v Trenčíne. ( len v prípade že nebudú zrušené ME ) 

Sústredenie bolo schválené 4 hlasmi ZA.  

J. Štefánik informoval, že letenky sú zakúpené podľa návrhu odletov a príletov R. 

Tkáča. 

Nominovaným účastníkom prišiel z Moskvy pozývací list. 

 

K bodu 5.  Development program IWF: 

 

Vypracovaný projekt (antidopingový a rozhodcovský seminár), bol zaslaný na 

sekretariát IWF. Keď ho komisia IWF schváli seminár sa uskutoční 03.-05. júla 2020 

v Dolnom Kubíne. Pri tejto akcii sa uskutoční súťaž CZE, POL a SVK 

Na organizácii sa bude podieľať finančne IWF. 

 

K bodu 6. Sústredenie mládeže pred V-4: 

 

M. Škrobian informoval: Turnaj sa bude konať 26-28.6.2020 v Raszyne /POL. 

Požaduje uskutočniť sústredenia pre 10 pretekárov za účasti 2 trénerov. 

Termíny: I. 18. - 24.04.2020, miesto Nové Mesto n/Váhom ( ročníky 2004 až 2006) 

              II. 19.- 25.05.2020, miesto Nové Mesto n/Váhom 

             s tým, že II. sústredenia sa zúčastnia iba vybraní pretekári, ktorí budú 

štartovať na turnaji V-4. 

 

K bodu 7. Informácie členov  komisií: 

 

T. Chovanec (ŠTK):  

- TK LUKE TN sa zúčastnil súťaže1. kolo 2. ligy tak, že 2 pretekári nemali LP 

a 1 nemal preukaz.  

- Zrušenie súťaží: V zmysle nariadenia Krízového štábu SR sa neuskutočnia 

nasledovné súťaže: 

 

- 14.03. 1.kolo ligy ml. žiakov, skupiny východ aj západ 

- 21.03. 1.kolo ligy st. žiakov, skupiny východ aj západ. 

- Ostatné súťaže podľa aktuálne situácie.  



Št. Gribanin (KM) 

- Letná škola vzpierania  sa uskutoční v Kežmarku 

- Termín: 15.-18..07. 2020 

- Účastníci: 5 dievčat + 10 chlapcov 

- Tréneri: Št.Gribanin + O.Kružel + 2 ďalší tréneri 

R. Tkáč (VK) 

- Pripravuje sa seminár trénerov, prihlášky treba zaslať do 30.04.2020 

- Pozvánka a propozície sú už na webe.  

M. Kováč (RK) 

- Oponentné riešenie – stanoviská 

- Štatút reprezentanta – treba zverejniť zoznam reprezentantov na stránke SZV 

- Pripomenul prednášajúcich na Seminári trénerov, ktorý bol svojho času 

poriadaný na FTVŠ – Hamar, Laco, Kanderka......, volal po zverejnení nových 

metódach spôsobu trénovania 

- Nepodarilo sa usporiadať seminár za účasti WADA 

- Prihovoril sa za uskutočnenie seminára rozhodcov 

- Informoval, SAUŠ počíta s výpravou na AMS do J.Kórei s výpravou rátajúcou 

4 pretekárov + 1 trénera 

 

K bodu 8. Rôzne: 

 

Št. Gribanin: 

- Kluby, ktoré nepošlú do stanoveného termínu vyhodnotenia CTM, nebudú mať 

preplatené finančné náležitosti. 

J. Štefánik: 

- ADA SR požaduje doručiť materiál o záverečnom riešení pozitívne 

testovaných Tótha (MKE) a Feshaka (KTN) 

- Disciplinárna komisia dostane na vybavenie 

- ŠK Weightlifting A.F. požiadal o prijatie za člena SZV. Náležitosti má 

splnené. – Záver: Súhlas 

- ŠK A.N.V. Bratislava požiadal o prijatie za člena SZV. Náležitosti má splnené. 

– Záver: Súhlas 

Št. Gribanin: 

- Informoval, že na MT v KE rokovali s p. Žugom (HUN). Je ochotný robiť 

mentora reprezentačnej komisií, a tiež sa podieľať na príprave reprezentácie. 

Konkrétne úlohy budú upravené v prípadnej finálnej dohode.  

R. Tkáč: 

- Informoval sa či neprišlo stanovisko o zrušení poistky u poisťovni GENERALI 

J. Štefánik: 

- Informoval, že vybaví poistenie pre všetkých účastníkov ME v Moskve 

u poisťovni UNION 

J. Sedlár: 

- Informoval, že v rámci 1.kola 2.ligy domáci funkcionári Považan N.M.n/V. 

zorganizovali zbierku pre chorého chlapca z N. Mesta n/Váhom. Podarilo sa 

vybrať od divákov, pretekárov a rozhodcov sumu 200,- €, ktoré odovzdajú 

funkcionári PNM rodičom postihnutého chlapca 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia z 2. zasadnutia VV SZV, 

ktoré sa konalo 10.03.2020 na Štrbskom Plese 

 
 

01/02/2020 

VV SZV schvaľuje usporiadanie VZ SZV v Trenčíne 18.4.2020 

Úloha : zabezpečiť miestnosť pre približne 60 osôb 

Zodpovedný : M. Kováč                                               Termín : 15.3.2020 

 

02/02/2020 

VV SZV berie na vedomie informáciu p. Tkáča o priebehu medzinárodného turnaja 

Malta Open 

 

03/02/2020 

VV SZV berie na vedomie informáciu p. Kováča o príprave ženskej reprezentácii na 

ME ( Horná, Vršková, Rondziková a Seničová ) 

 

04/02/2020  

VV SZV berie na vedomie informáciu p. Tkáča o príprave mužskej reprezentácii na 

ME ( Tkáč, Poláček, Ostrovský, Tatarčík ) 

 

05/02/2020 

VV SZV berie na vedomie správu p. Štefánika o vypracovaní projektu  z rozvojového 

programu IWF ( antidopingového a rozhodcovského seminára ) 3.-5.7.2020 v Dolnom 

Kubíne. 

 

06/02/2020 

VV SZV schvaľuje usporiadanie trojstretnutia CZE – POL – SVK ( zloženie družstva : 

1 junior + 1 juniorka + 2 muži + 2 ženy ) v termíne 3.-5.7.2020 v Dolnom Kubíne 

 

07/02/2020 

VV SZV schvaľuje odloženie 1. kola LMŽ sk. východ a západ a 1. kola LŽ sk. východ 

a západ 

 

08/02/2020 

VV SZV schvaľuje usporiadanie letnej školy vzpierania 15.-18.7.2020 v Kežmarku 

( 10 najlepších mladších žiakov a 5 najlepších mladších žiačok ) 

 

09/02/2020 

V zmysle žiadosti ADA SR, VV SZV postúpi spis vo veci porušenia antidopingových 

pravidiel p. Radoslava Tótha z klubu Mestský klub vzpierania a silových športov 

Košice a Yevgeniiho Fesaka z klubu Vzpieračský klub KOFI Trenčín na konanie 

v zmysle § 92 ods. 1 Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe Disciplinárnej komisií SZV, 

z ktorej bude v zmysle § 92 ods. 3 písm. b) vylúčená p. Mgr. Zuzana Svrčková z klubu 

Vzpieračský klub KOFI Trenčín. 

 

Na Štrbskom Plese 10.03.2020 

 

Zapísal: Ing. Jozef Sedlár      

Overil : Ing. Tomáš Chovanec,  


