
 

Z Á P I S 

 
z 3. zasadnutia Výkonného výboru  

Slovenského zväzu vzpierania, 

konanom 04. júna 2020 v Trenčíne, Kubrická 227/77, chata Trubárka  

 

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

               J. Sedlár    

Program: 

1. Kontrola uznesení 

2. Návrh Rozpisu súťaží SZV ( úprava ) 

3. Kalendár súťaží SZV ( úprava )  

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

5. Rôzne 

 

3. 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 M. Kováč. 

Zasadnutie VV riadil J. Štefánik, predseda SZV. 

 
K bodu 1. Kontrola uznesení  

 

09/02/2020 – Uznesenie trvá. Disciplinárna komisia SZV, po uvoľnení činnosti z titulu 

obmedzení vyvolanej karanténou pre COVID – 19 vypracuje stanovisko pre SADA 

z dôvodu porušeniu antidopingových pravidiel v zmysle § 92 ods. 1 Zákona č. 

440/2015 Zb.z. o športe pretekármi Radoslavom Tóthom a Yevgeniim Fesakom. 

V komisii nebude činná Mgr. Zuzana Kováčová z klubu VK KOFI Trenčín. 

 

K bodu 2. Návrh rozpisu súťaží SZV ( úprava ): 

 

T. Chovanec predniesol návrh úpravy Rozpisu súťaží SZV. 

– vyvstáva otázka, ktoré družstvá budú ochotné pokračovať v súťaži po uvoľnení 

obmedzení  

– návrh na organizovanie súťaží podľa regiónov (Západ, Považie, Orava 

(Kysuce) a Košice, alebo podľa klasického rozdelenia Východ / Západ.  

– v jesennej časti organizovať v mužských súťažiach 2. kolo, ktoré bude súčasne 

finálnym kolom 

– prerokovaná otázka započítavania výsledkov, podmienky oznámi ŠTK 

– o jednotlivých návrhoch členovia VV SZV hlasovali nasledovne: 

Hlasovanie: 2 – oj kolová súťaž mužov: Za 4 hl, Proti 1 hl, Zdržal sa 1 hl 

Hlasovanie: žiacka súťaž  systém V / Z : Za 4 hl, Proti 1 hl, Zdržal sa 1 hl  

Príloha č. 1  

 

K bodu 3. Kalendár súťaží ( úprava ): 

 

Po prerokovaní všetkých pripomienok bol upravený pôvodný Kalendár súťaží: 

Upravený kalendár tvorí prílohu dnešného Zápisu z VV. 

Príloha č. 2 

 

 



 

K bodu 4. Informácie členov komisií: 

 

Št. Gribanin 

– ZCTM v druhom štvrťroku neboli súťaže - treba preveriť, či budú pokračovať 

– CTM vyúčtovali KOFI, Rbk 

– pošle zoznam klubov, ktoré si môžu účtovať činnosť  

M. Kováč 

– Gabriel Benyík je už v TN na SŠŠ 

– Milan Koniarik je prijatý na FTVŠ UK v Bratislave 

– Viktória Sládková je prijatá na SŠŠ v Trenčíne 

– Šimon Strapec je prijatý na SŠŠ v Trenčíne 

R. Tkáč 

– Na pripravovaný trénerský kurz sa prihlásil 1 záujemca, 3 sa informovali 

M. Škrobian 

– Problém s mládežou. Počas karantény nemohli trénovať. Nemá prehľad 

o výkonnosti. Zistí stav od klubov 

Št. Gribanin 

– Otázka nominovaných pretekárov na ME – ak splnia výkonnostné 

predpoklady, budú pokračovať v príprave? 

M. Kováč 

– Osobní tréneri poslali hodnotenia 

– Matej Kováč, nie je zdravotne v poriadku. V príprave sa s ním ráta pre rok 

2021 

– K. Samko, po zranení začal trénovať 

– N. Seničová, je v príprave. Počas karantény trénovala 

– Ženy, prehľad o trénujúcich má z osobných kontaktov. 

– S. Cabala je v BB na Dukle 

– J. M. Trebichavský po zranení trénuje 

– Vl. Škapec a T. Romaňák po karanténe sa pripravujú v domácich podmienkach 

– P. Víťaz sa pripravuje v Ružomberku 

– V.Ostrovský sa pripravoval počas karantény vo Zvolene a Detve. Zdravotne je 

v poriadku. Chce sa pripraviť na ME.  

J. Štefánik 

– do 30. júna treba prepracovať HŠP jednotlivých reprezentantova 

 

K bodu 5. Rôzne: 

 

J. Štefánik 

– Na základe podanej výzvy zo strany SZV za dosiahnuté výsledky, MŠVVaŠ 

odsúhlsilo odmeny pre trénerov: M. Škrobian, Št. Korpa a R. Lukáč á 400,-€ 

– Na základe podanej výzvy zo strany SZV pri príležitosti životného jubilea 70 r. 

M. Kováč – odsúhlasilo MŠVVaŠ 600,- € 

– Sebastian Cabala za dosiahnutý výsledok má 200,- € 

– SADA SR nás informovala že Radoslav Tatarčík nebol zastihnuteľný na mieste 

kde mal nahlásený pobyt za čo má prvé napomenutie 

– OH kvalifikácia bude pokračovať od 1. októbra 2020 do 30. apríla 2021 

– MEJ 15 a 17 je zatiaľ zrušené ( EWF oznámi nový termín konania MEJ15a17) 

– Poliaci chcú robiť Turnaj olympijských nádejí v Raszyne (POL) 4.-6.9.2020 

– Novelizácia Zákona o športe 

– X-Bionic Sphere ponúka miesto a zázemie na sústredenie pre reprezentantov 

v Šamoríne 

– V Bratislave sa 10.6.2020 sa uskutoční stretnutie SOŠV a predsedovia zväzov 

za prítomnosti Ivana Husára – štátny tajomník pre šport 



 

M. Kováč 

– Na 20. júna pripravuje kontrolný štart žien v Trenčíne, môžu sa zúčastniť aj 

muži reprezentanti, ktorý si môžu overiť svoju výkonnosť. 

T. Chovanec 

– Pripomienky a vysvetlenie zmien v novelizovanom Zákone o športe 

J. Štefánik 

– Napriek odsúhlaseniu materiálov SZV „per rollam“ môžeme zorganizovať 

Valné zhromaždenie SZV 

– Termín 29. augusta 2020 

– Predložil návrh na úpravu Stanov SZV 

a) Voľba predsedu SZV a členov Výkonného výboru 

b) mandáty VZ SZV a sila hlasu delegáta s hlasom rozhodujúcim 

J. Štefánik 

– informoval o stave financií na: 

– a) štátnom účte máme čiastku 80 979,- € 

– b) účte SZV máme                  10 469,- € 

M. Kováč 

– vypracoval návrh stanov pre: Sieň slávy Slovenského zväzu vzpierania 

– Sieň slávy by bola v referáte novej komisie SZV Štatisticko - historickej 

 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda SZV Ján Štefánik poďakoval 

všetkým prítomným za aktívny prístup na rokovaní a ukončil 3. zasadnutie VV SZV. 

 

 

Uznesenia z 3. zasadnutia VV SZV, 

ktoré sa konalo 04.06.2020 v Trenčíne - Kubrici 
 

01/03/2020 

VV SZV schvaľuje upravený rozpis súťaží SZV tak ako ho predkladá ŠTK SZV. 

Úloha : rozposlať rozpis na všetky oddiely/kluby 

Zodpovedný : ŠTK  ( T. Chovanec )                                            Termín : 17.6.2020 

 

02/03/2020 

VV SZV schvaľuje kalendár súťaží SZV (COVID–19) tak ako ho predkladá ŠTK SZV 

Úloha : vyzvať oddiely/kluby na usporiadanie jednotlivých súťaží a oboznámiť ich 

s dodržiavaním hygienických a bezpečnostných opatrení na základe prijatých opatrení 

a zákazov Ústredným krízovým štábom a Úradom Verejného zdravotníctva  SR v tom  

čase. 

Zodpovedný : T. Chovanec ( predseda ŠTK SZV )                   Termín : 17.6.2020 

 

03/03/2020 

VV SZV schvaľuje presunutie Letnej školy vzpierania na zimný termín. 

Zodpovedný: KM  (Št. Gribanin)                                 Termín : 4. zasadnutie VV 

 

V Trenčíne - Kubrici 04.06.2020 

 

Zapísal: Ing. Jozef Sedlár      

Overil : Mgr. Milan Kováč,  


