
Zápis z valného zhromaždenia (VZ) Slovenského zväzu vzpierania (SZV)- 3.4.2022 v Ružomberku 

Bod programu 1. 

11:15- Predseda SZV privítal účastníkov v počte 45. Mandátová komisia v zložení Michal Ikréni, 

Radoslav Hudec a Juraj Chovanec konštatuje prítomnosť 77,5% mandátov a teda uznášania schopnosť 

VZ 

- Ivana Horná sa zúčastňuje po neskorom príchode len ako hosť bez hlasovacieho práva 

 

Bod programu 2. 

VZ schvaľuje zloženie mandátovej komisie, volebnej komisie (predseda-Rudolf Egrecký, členovia- Patrik 

Poštek a Ján Trebichavský ml.), návrhovej komisie (V. Hudec, M. Kováč ml., M. Berta). Skrutátormi budú 

S. Paulus, J. Trebichavský st., M. Žiaková. Zapisovateľom bude M. Pokusa. Overovateľmi zápisu sú V. 

First, M. Buschbacher st. a Milan Kováč st. 

- Výsledky hlasovania: Za-45, proti-0, zdržali sa-0 

 

Bod programu 3. 

M. Kováč st. navrhuje zaradiť do programu ako bod 9 zosumarizovanie plnení uznesení z 

minuloročného VZ. 

 - Hlasovanie za návrh: Za-27, Zdržali sa-16, proti-2 

 - Hlasovanie za pozmenený program ako celok: za- 45, proti- 0, zdržali sa-0 

 

Bod číslo 4. 

T. Chovanec navrhuje formu voľby zloženia revíznej komisie ako celku v jednom verejnom hlasovaní 

 - Hlasovanie za pozmenený a rokovací poriadok podľa návrh T. Chovanca. Za-45, proti- 0, 

zdržali sa- 0 

 

Bod číslo 5. 

T. Chovanec číta správu predsedu SZV za rok 2021 

 - VZ berie na vedomie hlasovaním: Za-45, proti-0, zdržali sa- 0 

 

Bod číslo 6. 

T. Chovanec číta správu o hospodárení za rok 2021 

 - VZ berie na vedomie hlasovaním- Za-44, proti- 0, zdržali sa- 1 

 

Bod číslo 7 

- VZ hlasuje za účtovnú uzávierku zverejnenú na webovej stránke SZV: Za-42, zdržali sa- 3, 

proti- 0 

 

Bod číslo 8. 

- Hlasovanie za výročnú správu SZV zverejnenú na webovej stránke spolu so správou s 

auditu. VZ schvaľuje správu: za-43, proti-0, zdržali sa-2 

 

Bod číslo 9. 



Prehodnotenie splnenia záväzkov na ktorých sa VZ uznieslo v roku 2021. Zosumarizované T. 

Chovancom. 

- VZ berie na vedomie sumár hlasovaním: Za-45, proti-0, zdržali sa-0 

 

Bod číslo 10. 

T. Chovanec a V. Hudec ozrejmujú situáciu zverejnenia návrhu rozpočtu na webovej stránke SZV. 

-  V. Ostrovský sa dotazuje ohľadom plánovania prípadných sponzorských a projektových 

príspevkov do rozpočtu, z ktorých by mohli byť honorovaný napr. niektorí reprezentanti 

mimo profesionálny klub VŠC Dukla.  

-   -T.Chovanec ozrejmuje situáciu. Sponzorstvom je poverený J. Trebichavský, 

ktorý na prípadných príspevkoch pracuje. Príspevky s 2% zaplatených daní sú v prípade SZV 

podľa T. Chovanca nerentabilné vzhľadom na procesné výdavky a do procesu uchádzania 

sa o prípadné grantové podpory je SZV ochotné zapojiť sa za predpokladu, že to bude pre 

SZV výhodné. Argumentuje absenciou výhodnosti v predošlých výzvach ministerstva 

školstva SR ako aj Ministerstva práce. 

-VZ hlasovaním schvaľuje návrh rozpočtu: Za- 45, proti-0, zdržali sa-0 

 

Bod číslo 11 

Ľ. Buzgó číta správu o činnosti reprezentácie U15 a U17 za rok 2021 a prvú časť roku 2022. 

 -T. Chovanec v následnosti ďakuje pánovi trénerovi Buzgóvi. 

Š. Gribanin číta správu sumárne za reprezentáciu žien, reprezentačnú komisiu a v zastúpení za R. Tkáča 

aj mužskú reprezentáciu. 

O. Kružel požiadal o prečítanie správy reprezentácie juniorov za rok 2021 Š. Gribanina 

- Po prečítaní správ reaguje R. Lukáč s poznámkou, že reprezentačným trénerom juniorov by mal byť 

podľa uznesenia výkonného výboru SZV v rovnocennej súčinnosti s O. Kruželom poverený aj M. 

Janíček, ktorý bol však z funkcie nedobrovoľne vytlačený. 

 - Š. Gribanin reaguje na R. Lukáča a podľa jeho slov vraj M. Janíček spoluprácu s O. Kruželom 

odmietol. 

 - VZ hlasovaním berie na vedomie správy reprezentačných trénerov hlasovaním: za- 32, zdržali 

sa- 13, proti-0 

 

 

Bod číslo 12 

V. First, člen RK SZV zastupuje odstúpeného L. Bindera a číta správu kontrolóra SZV za rok 2021. 

 - T.CH komentuje dôvody odstúpenia L. Bindera z funkcie kontrolóra. Je potrebné aby nový 

kontrolór absolvoval potrebné prípravné kurzy a skúšky, ktoré sú nutné podľa legislatívnych noriem.  

 -VZ hlasuje o správe kontrolóra: Za-44, proti-1, zdržali sa-0 

Mimo program VZ vedenie SZV oceňuje dosiahnuté výsledky ligových súťaží a súťaží jednotlivcov vo 

viacerých vekových kategóriách, ktoré nemohli byť uskutočnené v roku 2021 v dôsledku pandémie 

COVID-19. Následne sa podával obed. 

 

Bod číslo 14 



Do volieb do revíznej komisie sú nominovaný: M. Buschbacher ml., M. Šťít, V. Kubala. M.Buschbacher 

sa pri tom vzdáva funkcie v disciplinárnej komisii. Traja kandidáti sa po zvolení dohodnú, ktorý zaujme 

funkciu predsedu a najneskôr do troch mesiacov od dátumu zvolenia úspešne absolvuje zákonom 

predpísané školenie a skúšku pre výkon funkcie kontrolóra. 

 -VZ hlasuje za nominovanú RK ako celok: Za-45, proti-0, zdržali sa- 0 

Bod programu číslo 15. 

Ako kandidáti do VV zastupujúci športovcov sa na základe zozbieraných podpisov nominovali traja 

kandidáti: M. Ikréni, I. Horná, V. Ostrovský, ktorí vyjadrujú súhlas s nomináciou. 

 -I. Horná má otázku ohľadne počtu  volených zástupcov. Podľa zákonu o športe totiž nie je 

stanovený presný počet zástupcov a tento sa neudáva ani v stanovách SZV.   

  - T.Chovanec rozhoduje, že sa bude voliť 1 kandidát a následne avizuje potrebnú 

úpravu stanov SZV, ktorú predloží do nasledujúceho VZ, ak to bude nutné.  

 - M. Ikréni sa pred voľbou vzdáva doterajšej funkcie v Disciplinárnej komisii SZV. 

Kandidáti sa prihovárajú VZ v zmysle ich predstáv o vykonávaní funkcie po zvolení: 

 -I. Horná by rada dbala o rovnoprávnosť pohlaví v našom športe. 

 -V. Ostrovský by svoju činnosť sústredil na obranu športovcov voči prípadným zlyhaniam 

funkcionárov/trénerov, ktoré by ich mohli poškodzovať. 

 -M. Ikréni plánuje naplňovať ideu priateľstva a spolupráce medzi všetkými klubmi 

a športovcami, pričom sám poukazuje, že vlastný klub nemá, čim u neho nemá ako vzniknúť konflikt 

záujmov.  

R. Egrecký rozdáva volebné lístky, pričom počas priebehu voľby sa zisťuje, že V. Ostrovský disponuje 

dvoma mandátmi (odídený Kurčík). Mandát pána Kurčíka je zadržaný. 

 -VZ volí M. Ikŕeniho za zástupcu športovcov vo VV počtom hlasov 31. I Horná získava 11 hlasov 

a V. Ostrovský 1 hlas. Okrem zadržaného mandátu pána Kurčíka bol 1 volebný lístok bol neplatný. 

 

Bod programu číslo 16. 

Na základe odstúpenia A. Pašku. M. Ikréniho a M. Buschbachera z disciplinárnej komisie sa do tejto 

komisie posúvajú náhradníci z predošlých volieb: P. Janíček a M. Kubák. Na miesto posledného člena 

sú navrhnutí R. Hudec a M. Pokusa, ktorí nomináciu prijímajú. 

 -VZ volí do tajnou voľbou za R. Hudeca 24 hlasmi. M. Pokusa získava 19 hlasov. 

 

Bod programu číslo 17 

Faktické poznámky ku bodom diskusie 

1. Príspevok R. Lukáča na tému potrebnej spolupráce VŠC Dukla s materskými klubmi a 

športovcami 

-T. Chovanec reaguje na výzvu R.Lukáča na predloženie dokladov o trénerskej spôsobilosti Š. 

Gribanina a O. Kružela aby mu ju zaslal písomne na mailovu adresu. 

-Š.Gribanim upozorňuje R. Lukáča na údajné porušenia zákonu voči svojej osobe 

 

2. Príspevok V. Ostrovského ohľadne zatraktívnenia usporadúvaných súťaží 

 -M. Buschbacher ml. upozorňuje na problém s použitím reprodukovanej hudby na naživo 

vysielaných podujatiach bez náležitých zákonných ošetrení. 

 -V. Hudec motivuje V. Ostrovského k usporiadaniu atraktívnejších súťažných podujatí 



 - I. Horná ponúka možnosti medializácie športových podujatí prostredníctvom svojich 

kontaktov v mediálnom prostredí  

  - T. Chovanec a V. Hudec oceňujú ponuku a majú záujem o rozšírenie kontaktných 

osôb. 

 

3. Príspevok M. Kováča st. na tému: Ako mne pomáha dnešný VV pri mojej práci trénera.  

Skrátená verzia diskusného príspevku: 

V úvode som pochválil predsedu, že výborne pracuje v týchto ťažkých časoch / covid,vojna/. Chýba 

mi však jeho vízia a stratégia na OH cyklus, prípadne dvoch OH cyklov, ako komplexný projekt ako z 

vnútra, tak z vonka vzpierania. Máme vytipovaných mladých, ktorý budú reprezentovať v týchto OH 

cykloch, treba im vytvoriť podmienky. Lebo úroveň terajšia v medzinárodnom ponímaní je slabá! 

Takto vzpieranie z MŠ nedostane dotácie!!! na budúci rok. Neexistuje metodické vedenie 

reprezentácie /Tréningové denníky,.../, ako je vyplnený voľný čas na sústredeniach?/ Spomenul som 

aj záslužný čin Lukáča, natočenie metodických filmov na požiadanie atletiky? Veď to asi nie je v 

poriadku? 

 - V. Hudec reaguje na príspevok vo forme identifikácie konkrétnych výsledkov svojej práce. Vidí 

ich hlavne v lepšom fungovaní propagácie činnosti SZV na sociálnych sieťach a komunikácie medzi 

zväzmi v rámci EWF. 

 -Š.Gribanin poukazuje na svoju činnosť, ktorú odprezentoval dnes počas svojich vystúpení vo 

forme správ o činnosti. Reagoval na pripomienku M. Kováča ohľadne písania tréningových denníkov 

na sústredeniach, že do tohto procesu v rámci prípravy jednotlivcov nechce osobným trénerom 

zasahovať. 

 - T. Chovanec nekonkrétne vyjadril gro svojej práce pre SZV. Identifikoval ho ako riešenie 

nadnárodných vzťahov SZV z okolitým vzpieračským prostredím. Riadenie SZV na vonok v rámci SR. 

 -J. Trebichavský sa ohradzuje voči pripomienkam M. Kováča, ktorý podľa jeho slov nemá oporu 

u vzpieračskej obce, keďže nedošlo k jeho opätovnému zvoleniu do VV. On sám sa podľa vlastných slov 

venuje hlavne vlastnému klubu a vo VV sa už angažuje len občasne s cieľom vypomôcť. 

 -Š. Gribanin si v ďalšej reakcii pochvaľuje spoluprácu a priateľské vzťahy vo vedení SZV 

 - M. Kováč vo faktickej poznámke dokončuje svoj príspevok do diskusie. 

  -Š. Gribanin naň reaguje s obvinením, že M. Kováč pracoval intrigánsky 

a netransparentne 

 

4. a 5. V.O. iniciuje diskusiu o B limitoch a pravidlách SZV 

 -T. Chovanec ozrejmuje, že pravidlá vzpieranie SZV plne preberá od IWF. Národné a špecifické 

pravidlá SZV a ich prípadné doplnenia je možné nájsť na stránke SZV. 

 -V. Hudec poukazuje na svoju aktivitu v rámci propagácie voľne dostupných seminárov 

o vzpieraní rôznych typov poriadaných online na platformách EWF alebo IWF a motivuje účastníkov 

k zúčastneniu sa 

 - M. Ikréni v nadväznosti na V Hudeca ozrejmuje obsah viacerých uskutočnených 

a plánovaných online seminárov. 

 

6. M. Buschbacher ml., navrhuje zmeny v rámci disponovania hlasmi na VZ a technickú podporu 

športových podujatí. 



 - T. Chovanec oceňuje iniciatívu v rámci vytvorenia sily jednotlivých hlasov, ktorými bude 

disponovať zástupca klubu ako celku, čím sa zníži počet účastníkov VZ v budúcnosti. Takisto oceňuje 

iniciatívu medializovania výstupov VZ, pričom sa vraj o odkomunikovaní výsledkov VZ opakovane SZV 

snaží. Technickú unifikáciu súťaží podporuje, no jej uskutočnenie vidí hlavne na zodpovednosti klubov. 

Je podľa neho neuskutočniteľné zabezpečovať rovnakú technickú podporu na viacerých miestach SR 

jej prevozom na každú súťaž. 

 

7. Príspevok R. Lukáča o budúcnosti vzpierania 

 -M. Kováč st. sa pripája k idei R. Lukáča a poukazuje na svoje niekdajšie snahy o začlenenie 

vzpierania do škôl. Poukazuje, že netreba vymýšľať už vymyslené ale pracovať v tomto duchu. 

8. Š. Gribanin s príspevkom ohľadne údajných útokov R. Lukáča na svoju osobu. 

 - R. Lukáč sa vo faktickej poznámke snaží o zmier s Š. Gribaninom. Oceňuje jeho pozitívne 

vlastnosti pri pomoci vo vedení pretekárov na svetových podujatiach, ďakuje mu za pomoc 

a ospravedlňuje sa mu za všetky úkony, ktorá sa Š. Gribanina mohli dotknúť. 

 

9. Š. Gribanin komunikuje ďalší príspevok, kde obhajuje svoje aktivity na reprezentačných štartoch 

pretekárov Macuru a Cabalu a znovu otvára svoj spor s R. Lukáčom. 

 -R. Lukáč reaguje na príspevok len v zmysle do vysvetlenia, čo je podľa jeho názoru považované 

za „vedenie“ pretekára na súťaži. 

 -Ľ. Buzgó oceňuje spoluprácu so Š. Gribaninom na reprezentačných štartoch a vyjadruje svoj 

názor o potrebe viacerých trénerov na takýchto podujatiach. 

 - M. Buschbacher po poznámke pána trénera Buzga poukazuje na zbytočnosť Š. Gribaninom 

prezentovaných osobných sporov. 

 

9. T. Chovanec informuje o novinkách v preplácaní cestovných nákladov na súťaže, ktoré by mali 

časovo odbremeniť poverených ľudí a zjednodušiť tento proces. 

 -M. Kováč nabáda na prerátanie starých taríf ako reakciu na zmenené ceny pohonných hmôt 

a cestovného. 

  -T. Chovanec ozrejmuje, že tabuľka je aktuálna k času konania VZ. 

 

Záver VZ a odchod účastníkov 

 

Vypracoval: Michal Pokusa 

Overil: Václav First, Milan Kováč st., Marián Buschbacher st. 

 

 


