
Zápis

Valné zhromaždenie Slovenského zväzu vzpierania


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dolný Kubín 15.5.2021


Prítomní: príloha kópia prezenčných listín delgátov


Program VZ SZV:


1.  Otvorenie a privítanie delegátov

2.  Schválenie mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa, skrutátorov a overovateľov

3.  Schválenie rokovacieho a volebného poriadku

4.  Správa o činnosti SZV

5.  Správa o hospodárení v roku 2020 a predbežný rozpočet na rok 2021

6.  Správa reprezentačných trénerov

7.  Správa kontrolóra SZV

8.  Diskusia

9.  Voľba predsedu SZV

10. Voľba členov VV SZV

11. Voľba členov KRK SZV

12. Voľba členov DK SZV

13. Záver


Ad 1 

VZ SZV otvoril predseda p. Štefánik, privítal všetkých účastníkov.

Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení Štefánik, Chovanec, Kováč st., Tkáč, Škrobian, Gribanin.

Ad 2 
Mandátová komisia bola delegovaná VV SZV v zložení Hudec, Chovanec Dominik, Ikréni.

Správu mandátovej komisie predniesol p. Ikréni.

Prezentovalo sa 69 delegátov z pozvaných 71 delegátov, čo predstavuje 97% účasť

a  VZ SZV je uznášania schopné.

Volebná komisia: Korpa, Štít, Poštek, Kubák, Pestun.

Návrhová komisia: Mutafov, Buzgó, Kubák M.,First, Svrčeková,Paška.

Skrutátori: Tkáč, Berta, Ostrovský, Kubala,Ondrejka, Trebichavská, Jarinova

Zápis: Korpa

Overovatelia: Mutafov, Buzgo, Kováč ml.


Voľba komisii : za 69 hlasov 

Ad3 
Predseda p. Štefánik dal návrh na zmenu poradia programu

Bod 6. výročná správa	 	 	 	 	 za 69 hlasov

Bod 7. schválenie účtovnej uzávierky 	 	 	 za 68 hlasov	 proti 1

Na návrh p. Trebichavského zaradenie do programu

Bod 10. Cestovné náhrady, predložil písomne, príloha zápisu za 69 hlasov

Na návrh p.Tkáča zaradenie do programu 

Bod 11. zástupca športovcov vo VV SZV 	 	 	 za 41, proti 22, zdrž. 7

Program zhromaždenia ako celok	 	 	 	 za 69 hlasov

Doplnenie volebného a rokovacieho poriadku

Volebná komisia má 5 členov

Čas na prezentáciu kandidátov na predsedu - zmena z 5 min na 10 min

Schválenie volebného a rokovacieho poriadku 	 	 za 66 


Ad4 
Správu predniesol predseda p. Štefánik, príloha zápisu.

Pripomienka Trebichavský- boli porušené stanovy pri termíne VZ SZV

Schválenie správy	 	 	 	 	 	 za 66, proti 0, zdrž. 4
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Ad 5-7  
Správy predniesol p.Štefánik,za p. Sedlára ktorý nie je prítomný-po operácii

Správa je v prílohe zápisu.

Pripomienka- Gribanin, počas roka bolo zakúpených 11 činiek  eleiko  a boli rozdelené klubom, ale  pre 5 
klubov ktoré činku nedostali, navrhuje vyčleniť z rozpočtu roku 2021 finančné prostriedky na nákup 5 či-
niek eleiko.

Schválenie prednesených správ 	 	 	 	 	 	 za 69 hlasov


Ad 8 
Správy repezentačných trénerov prednesli:

Kováč st. 	 za ženy	 	 	 za 68 zdrž 1,  príloha zápisu

Tkáč 	 	 za mužov	 	 	 za 69	 	 príloha zápisu

Kružeľ ml.	 za juniorov	 	 	 za 68 zdrž 1,	 príloha zápisu

Škrobian	 za mládež  do 17 rokov	 za 69	 	 príloha zápisu


Ad 9 
Správu predniesol kontrolor SZV p.Binder, príloha zápisu

Pripomienky Trebichavský, kontrola uznesení je v povinnostiach kontrolóra, pri krátení úhrad pre preteká-
rov VV suploval prácu disciplinárnej komisie, konflikt záujmu keď člen DK je trénerom slovenskej repre-
zentácie , bola zaslana sťažnosť na VV.

Kontrolór -nedostal som podnet, nabudúce poslať podnet priamo kontrolórovi na predpísanom tlačive.

VZ SZV berie na vedomie správu kontrolóra 	 za 64 hlasov


Ad10 
Trebichavský žiada, aby sa cestovné náhrady pri použití motorového vozidla uhrádzali v plnej výške, ako  
to umožňuje vyhláška. Podľa jeho výpočtov by sa jednalo o navýšenie pri cestovnom o cca 7 až 10 eur a 
na celý rok asi cca 2200 eur.

VV SZV prejedná možnosť navýšenia cestovných náhrad na mládežnícke súťaže.

Požiadavka p. Trebichavského podaná aj písomne. V prílohe zápisu.


Ad 11 
p. Tkáč oznámil, že traja športovci majú vyzbierané podpisy športovcov , aby  mohli byť  zástupcami 
športovcov vo VV SZV. 

Zákon o športe ako aj stanovy SZV počítajú so zástupcom športovcov vo VV SZV. Odborová organizácia 
športovcov v SZV nie je a vyzbierané podpisy je potrebné overiť a až potom môže byť zvolený zástupca 
športovcov za člena VV SZV.

Týmto problémom sa bude zaoberať VV SZV.


Ad 12

Diskusia

 Horná - poukázala na nerovnomernosť prístupu k mužskej a ženskej reprezentácii. Svoje pripomienky 
podala písomne a sú prílohou zápisu.

Trebichavský ml.- poukázal na nerovnomerné rozdeľovanie finančných prostriedkov pre mužov a juniorov.

Chovanec - poďakoval  súťažnej komisii za odvedenú prácu ,ako aj všetkým členom VV SZV.

 

Ad.13

Za predesedu SZV bol zvolený :

Chovanec Tomáš


 Ad 14

Členmi VV SZV boli zvolení :

Hudec, Gribanin, Kružeľ, Trebichavský, Mutafov


Ad 15 
Členmi DK SZV boli zvolení:

Ikreni

Paška

Buschbacher ml.


Príloha: zápis volebnej komisie
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Na záver návrhová komisia dala hlasovať o uzneseniach VZ SZV


Príloha zápis návrhovej komisie


Zapísal Korpa Štefan


Overili: 


Mutafov Pavol  súhlas mailom


Buzgo Ľudovít  súhlas mailom


Kováč Milan ml. súhlas mailom
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