
Správa reprezentačnej komisie SZV 

Správa reprezentačného trénera žien a junioriek 

 

Na začiatok by som  zhrnul činnosť Reprezentačnej komisie SZV, ktorej zostava vznikla 

poverením súčasného Výkonného výboru v lete 2021. Reprezentačná komisia pracovala 

v zložení z reprezentačných trénerov všetkých kategórii. Konkrétne Ľudovít Buzgó – 

reprezentačný tréner mládeže do 15 a 17 rokov, Ondrej Kružel – reprezentačný tréner juniorov, 

Štefan Gribanin – reprezentačný tréner žien a junioriek a dočasne poverený reprezentačný 

tréner mužov – Richard Tkáč. Richard Tkáč sa k 7.3.2022 pre pracovné povinnosti vzdal 

funkcie a Výkonný výbor poveril pána Štefana Korpu vedením mužskej reprezentácie a tým 

pádom sa stal členom Reprezentačnej komisie. 

Na prvých stretnutiach komisie členovia vytvorili kritéria na zaradenie do reprezentácii, 

systém príspevkov pre reprezentantov a plán sústredení. Najmä kritéria a systém príspevkov 

fungoval v minulosti maximálne neprehľadne a niektorí reprezentanti často nevedeli, čo im 

treba plniť, aby sa dostali vrcholové podujatia a čo je ešte horšie, príspevky na prípravu mali 

rozdelené nespravodlivo. Všetky kritéria na zaradenie do reprezentácie a tiež systém 

príspevkov sú už v súčasnosti zverejnené na stránke SZV a každú zmenu posielame ihneď aj 

priamo reprezentantom. Chcem sa poďakovať kolegom z komisie za spoluprácu a tiež 

Výkonnému výboru za prejavenú dôveru k našim návrhom.  

Skôr, ako prejdem priamo k ženám a juniorkám, v krátkosti zhrniem reprezentáciu 

mužov, keďže p.Tkáč tu už nie je a p.Korpa bol poverený pred pár dňami. Od poverenia novej 

Reprezentačnej komisie mala mužská časť reprezentácie naplánovaný vrchol – Majstrovstvá 

sveta v Taškente. Bohužiaľ, výkonnostné kritéria na MS splnili len dvaja reprezentanti – Karol 

Samko a Radoslav Tatarčík. Obaja sa však na MS nezúčastnili kvôli zdravotnému stavu. 

Niektorí členovia komisie a Výkonného výboru sa zúčastnili aj vyhodnotení a oponentúr 

plánov vo VŠC Dukla Banská Bystrica, kde je väčšina reprezentantov zamestnaná. Keď sme sa 

tam však pýtali na dôvod výkonnosti a súčasný stav mužských reprezentantov, dočkali sme sa 

len zmesi výhovoriek od trénera vzpierania na Dukle.  

V súčasnosti je v príprave na Majstrovstvá Európy 6 mužských reprezentantov, 

z ktorých zatiaľ dvaja spĺňali limit, ktorý im určil ešte Richard Tkáč. Limity nie sú vysoké, tak 

veríme, že sa aj ďalší pretekári kvalifikujú. 

Ženy a juniorky mali v roku 2021 pod mojim vedením dva vrcholy. V septembri 2021 

sa uskutočnili Majstrovstvá Európy do 20 a 23 rokov vo Fínsku. Dievčatá absolvovali 

v príprave 2 týždňové sústredenia v Košiciach a Bobrove. Vo Fínsku nakoniec získali dve 

dievčatá medialové umiestnenia. Nikola Seničová skončila vo vekovej kategórii do 23 rokov 

a v hmotnostnej kategórii do 81 kg na celkovom 3.mieste. 3.miesto mala aj v trhu za 96 kg 

a 5.miesto v nadhode s výkonom 115 kg. Lenka Žembová získala medaile tiež v hmotnostnej 

kategórii do 81 kg, ale do 20 rokov. Celkové 3.miesto, v trhu dokonca 2.miesto s výkonom 92 

kg a v nadhode 4.miesto s výkonom 107 kg. Do 20 rokov v hmotnostnej kategórii do 55 kg 

štartovala Nina Ladvenicová, ktorá obsadila 10.miesto. Do 23 rokov v h.k. do 71 kg štartovala 

Natália Hušťavová, ktorá obsadila 8.miesto. Obe tieto pretekárky však mali v príprave 



zdravotné problémy s trávením, no napriek tomu som bol s ich prístupom a reprezentáciou 

spokojný. Ladvenicová štartovala ešte pred mojim nástupom k reprezentácii na Majstrovstvách 

sveta juniorov, kde v h.k. do 59 kg obsadila 11.miesto. 

V príprave na Majstrovstvá sveta seniorov absolvovali ženy dve týždňové sústredenia, 

pričom na jednom sústredení v Bobrove boli pozvané aj pretekárky, s ktorými rátame aj ME 

2022. Výkonnostné kritéria na MS splnili štyri pretekárky, avšak Ivana Horná sa MS nemohla 

zúčastniť, keďže je vo VŠC Dukla BB zamestnaná v silovom trojboji a v čase konanie MS vo 

vzpieraní sa musela zúčastniť ME v trojboji. Prvá pretekárka na MS štartovala Nina 

Rondziková v h.k. do 76 kg a skončila na s výkonom 195 kg na 12.mieste. V kategórii do 81 

kg štartovala Nikola Seničová a s výkonom 206 kg skončila na 9.mieste. Poslednou pretekárkou 

bola Lenka Žembová, ktorá v kategórii do 87 kg s výkonom 196 kg obsadila 13.miesto. Tieto 

umiestnenia sú na MS pre nás vynikajúce, ale treba si na rovinu povedať, že pre covid a tým, 

že MS boli pár mesiacov po Olympiáde a neboli súčasťou kvalifikácie na ďalšiu Olympiádu, 

bola účasť oveľa nižšia. Na budúcich MS na takéto umiestnenia už zrejme nebudú stačiť ani 

vyššie výkony. 

Na Majstrovstvá Európy 2022 je nominovaných 6 pretekárok, z toho väčšina už má 

splnený bez problémov limit a predpokladám, že zvyšné pretekárky ho ešte stihnú splniť. Do 

ME nás čakajú ešte dve týždňové sústredenia, kde budú spoločne trénovať nominovaní muži aj 

ženy.  

Tento rok nás čaká aj začiatok kvalifikácie na ďalšie OH. Po ME reprezentačná komisia 

zasadne a vyhodnotí možnosti našich pretekárov. Keďže na OH bude po novom len 5 váhových 

kategórii po 12 účastníkov v každej z nich, kvalifikovať sa bude extrémne ťažké. Kvalifikácia 

bude dlhodobá a tiež finančne náročná pre množstvo povinných štartov, preto do nej nasadíme 

len tých najlepších a najperspektívnejších pretekárov. 

Na záver sa chcem poďakovať všetkým pretekárom, ktorí reprezentovali Slovenskú 

republiku za predvedené výkony a tiež za to, že vytvárali výbornú partiu. Treba samozrejme 

poďakovať aj osobným trénerom, ktorí týchto pretekárov vychovávajú. 

 

 

 

V Košiciach 30.3.2022       Ing. Štefan Gribanin 


