
Správa predsedu SZV o činnosti Slovenského zväzu vzpierania za rok 2021 

 

Vážení delegáti Valného zhromaždenia SZV, Vážení športoví priatelia! 

 

Dovoľte mi na úvod privítať Vás a prihovoriť sa Vám so správou o činnosti SZV za rok 2021. 

Mnoho informácií, ktoré teraz odznejú budú ešte zopakované v jednotlivých bodoch programu 

VZ resp. sú uvedené v jednotlivých prílohách k bodom programu.  

Na tomto mieste chcem v mojom mene poďakovať p. Jánovi Štefánikovi, ktorý viedol SZV do 

môjho zvolenia ako predseda, a predtým zastával rôzne vedúce pozície v SZV za to, že vždy 

mi pomôže, keď ho požiadam o radu resp. pomoc a Jozefovi Sedlárovi, ktorý mne, ako aj 

celému SZV podal pomocnú ruku, keď to vyzeralo, že Sekretariát SZV ostane nefunkčný.  

Podstatná časť ligovej činnosti SZV v roku 2021 začala až v júni a bohužiaľ bola predčasne 

ukončená pre pandémiu COVID-19 10.10.2021 MSR mužov a žien v Košiciach. V priebehu 

tohto krátkeho obdobia SZV zorganizoval 17 súťaží. Ligové súťaže boli ukončené v skrátenom 

formáte dvoch resp. troch kôl pri mladších žiakoch, pričom popri súťažnom kole bolo vykonaná 

aj MSR. Bol uskutočnený aj Pohár STK v čase keď sa ešte nedalo súťaži ale len obmedzene 

trénovať. Okrem mladších žiakov nebolo vykonané vyhodnotenie ročníka, preto sa vykoná dnes 

na VZ.  

COVID 19 sa odzrkadlil aj na európskom či svetovom vzpieraní. Okrem ME seniorov boli 

všetky preteky organizované v druhej polovici roka 2021. Z radosťou konštatujem, že okrem 

MSY, sme sa zúčastnili každého šampionátu. Bohužiaľ, tento krát sa náš vzpierač 

nekvalifikoval na OH. Medzi najhodnotnejší výsledok z minulého roka patrí titul Majstra 

Európy v trhu do 17 rokov pretekára Vladimíra Macura. Okrem iného Vladimír pridal aj druhé 

miesto v dvojboji a v nadhode. Na ME U 20 a 23 nám urobili radosť dievčatá Lenka Žembová 

a Nikola Seničová, ktoré si odniesli z Fínska po dve medaile. Všetky umiestnenia našich 

reprezentantov sú uvedené aj vo Výročnej správe SZV za rok 2021 a určite ich priblížia aj 

reprezentační tréneri vo svojich správach. Teší ma aj reprezentácia tých najmladších U15 a 17. 

Rysuje sa nám silný ročník 2005 a dobrá partia mladých ľudí, ktorí majú spoločný cieľ.  

 

V roku 2021 boli naši vzpierači zaradení v TOP TÍME, čo im zabezpečilo finančné prostriedky 

na ich prípravu. Rozhodcovia Tomáš Chovanec a Michal Ikréni sa zúčastnili ako rozhodcovia 

ME U20 a 23 vo Fínsku.  

V roku 2021 sa uskutočnilo viacero IWF a EWF kongresov. Väčšina bolo online alebo 

hybridnou formou. Fyzicky sa členovia SZV zúčastnili len EWF kongresu. Na ostatných sme 

boli zúčastnení formou online. V roku 2021 si delegáti EWF zvolili nového predsedu. P. 

Antónia Conflittiho z Moldavska.  

V roku 2021 VV SZV zasadal 5 krát. Vyskúšala sa aj forma online zasadania cez aplikáciu 

ZOOM. Menší počet VV bol zapríčinený aj pandémiou ale hlavne korehenciou členov VV. 



Čo sa týka činnosti poradných komisií v roku 2021 STK SZV pod vedením M. Ikréniho vydalo 

viacero smerníc a poriadkov, ktoré sa už aplikujú a budú aj podkladmi k plánovanému kurzu 

školeniu rozhodcov. 

KM mládeže priebežne spracováva CTM a ZCTM, ktoré vždy aktualizuje a sú dávané na 

vedomie členom ako aj zainteresovaným pretekárom.  

Po dlhšom čase sa sfunkčnila RK, ktorá vypracováva plán prípravy našich reprezentantov a jej 

členovia sa zúčastňujú aj oponentúr HŠP a ako aj vyhodnotení HŠP. 

Komisia vzdelávania sa v 2021 formovala. Toho času je už funkčná a vydala viaceré smernice 

potrebné k jej činnosti. 

Záverom by som ešte v krátkosti uviedol, že tento rok začína kvalifikácia na OH 2024 na MS, 

ktoré sa mali uskutočniť v Číne, toho času stále nevieme kde budú. Máme plány sa zúčastniť 

všetkých významných podujatí EWF a IWF. Bohužiaľ vo svojej činnosti sme konfrontovaný 

nestabilnou spoločenskou ako aj finančnou situáciou vo svete ako aj doma. V roku 2022 vypadli 

z nášho rozpočtu príspevky na činnosť top tímu. Bohužiaľ, kritéria nastavené MŠ sú pre náš 

šport neobjektívne a ťažko dosiahnuteľné a preto v tejto veci budeme konať, aby sa kritéria na 

rok 2023 pozitívne zlepšili. Z tohto pramení aj manažérsky problém čo bude priorita a čo nie 

pre našu činnosť. Nie všetkému a všetkým sa dá vyhovieť.  

V Ružomberku dňa 03.04.2022 

 

Ing. Tomáš Chovanec 

predseda SZV 

 

 

 


