
Vážený pán predseda, členovia VV , vážení členovia SZV 
 

Úskalia vrcholového vzpierania –diskusný príspevok 1. 

- mládež a vrcholový šport – majú rovnocenný prínos do rozpočtu SZV. Mládež  - za 
množstvo, profici – za výkon.  

- Väčšina z vás má bližšie k mládeži. Preto by som vás zdvorilo poprosil skúste nás 
pochopiť. Ak športovec dospel a má stabilnú t.h. tak jeho ďalší nárast 
výkonnosti je možný len tvrdými tréningami, ktoré prinášajú bolesť. 

- Trénovať SÁM takto náročné tréningy dlhodobo v progrese nedokáže, preto ide 
do tréningovej skupiny. 

- VŠC DUKLA nie je vašim konkurentom, ale vašim pomocníkom. Finančne 
a materiálne zabezpečuje prípravu VAŠICH členov klubu. plní funkciu servisu v 
príprave na vrcholné podujatie.  

- Toto všetko vedia mladí športovci a preto za nami SAMI prichádzajú. Vravieť, že 
vám ich kradneme sa zdá byť nelogické, keď všetky ich úspechy a financie za nich 
od SZV získavajú vaše kluby. Mňa osobne táto poznámka  neuráža, no mohli by sa 
cítiť urazene sami športovci tým, že sú stavaní do role nesvojprávnych. Musím 
vás ubezpečiť, že oni veľmi dobre vedia čo chcú.  

- Na tohtoročných oponentúrach plánov, ktoré sa konali za účasti členov VV SZV 
vedenie VŠC vyjadrilo, že je v jeho záujme, aby reprezentanti mali vytvorená 
maximálne podmienky.  

- Rozumejú celkom presne, že vzpieranie je jediný olympijský šport, kde tréner 
priamo ovplyvňuje výkon pretekára na súťaži. Dokonca p. riaditeľ povedal, že je 
samozrejmosť ak na OH cestuje pret.  z osobným tréner. 

- To, že to tak je vedia okrem vedenia VŠC aj tréneri  Korpa, Gribanin a pán 
Mutafov, keď spravodlivo bojovali za to , aby nádejnú pretekárku  s. Seničovú mohli 
koučovať osobne od najmenších vekových kategórii.  Na MS 21 štartovali tri ženy, no 
len 1 mala zo sebou 2 osobných trénerov. Pritom výkon Rondzíkovej nijako 
nezaostal za výkonom Seničovej.  Tak isto ich šance smerom k OH 24 sú rovnaké. 

- V minulom roku na MEU17 Vladimíra Macuru prakticky  koučoval pán Gribanin 
hoc je trénerom ženskej reprezentácie.  Na MEJ Sebastiána Cabalu taktiež 
koučoval p. Gribanin čo bolo v oboch prípadoch vidieť  v livestream.  

-  Nedávno bol poverený mužskou reprezentáciou tréner Korpa. No nahlasovanie 
výkonov smerom k ME riešil  opäť p. Gribanin.  Namiesto trénerom volal 
reprezentantom a pýtal sa na výkon a niektorým len odkázal, že mu ho majú napísať. 
Okrem absencie štábnej kultúry máme , zdá sa, aj samozvaného trénera pre 
všetky vekové kategórie. Ktovie prečo si u reprezentantov vyslúžil prezývku  
„majiteľ zväzu“.  

- Mať 1 reprezentačného trénera pre všetky kategórie, ktorý bude mať svojich 
asistentov z trénerov najlepších reprezentantov má svoju logiku. Tento model 
zaviedlo vedenie SZV už v roku 2017. Problém je ale niekde inde. 

- P. Gribanin rozcvičil Vlada Macuru tak, že pred svojim prvým pokusom sedel na 
stoličke 10 min.  

- Iná situácia bola v juniorke v kat do 73 kg v boji o predposledné miesto. Doslova  
tragikomická a isto sa zapíše do dejín nielen Slovenského, ale aj svetového 
vzpierania.  A podobných prešľapov bolo viac. Možno momentálna indispozícia 
trénerov – koniec koncov občas sa to stáva každému. 
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No aby to nevyzeralo že páni tréneri Gribanin a Kružel nemajú dostatočnú kvalifikáciu 
pre výkon funkcie reprezentačného trénera a na našich najlepších sa len učia,  

VYZÝVAM PREDSEDU SZV, ABY SI UPLATNIL SVOJE  ZÁKONNÉ PRÁVO A AJ 
POVINNOSŤ A SKONTROLOVAL A ZVEREJNIL DOKLADY O TRÉNERSKEJ 
SPÔSOBILOSTI OBOCH PÁNOV. AKO Z PRAKTICKEJ, TAK AJ I Z TEORETICKEJ ČASTI. 

V tomto roku pretekári Cabala a Macura sú posledným rokom vo svojich vekových 
kategóriách a majú šance doniesť medaile aj z MS. Im, ale aj Trebichavskému 
a Rondzíkovej ide o zamestnanie! Pýtam sa  - prečo by nemali mať vytvorené 
maximálne podmienky? To či ich získajú sa nedá zaručiť nikdy, no vytvoriť pre to 
najlepšie podmienky môžeme a aj musíme!  

Priatelia tu nejde o to kto je lepší tréner. Pre koučovanie Nikoly Seničovej sú lepší  
tréneri p. Korpa, Gribanin lebo je ich zverenkyňa a poznajú ju.  Ide tu o to, aby 
najlepší pretekári mali vytvorené najlepšie podmienky a aby boli pre všetkých 
rovnocenné. 

Ružomberok 3.4.2022     Mgr. Ing.  Rudolf Lukáč 

 

 


