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Zápis z 1.zasadnutia VV SZV  

zo dňa 05.03.2022, Košice 

 

Prítomní členovia VV SZV: 

T. Chovanec, V. Hudec, Š. Gribanin, P. Mutafov 

Prizvaní: 

M. Kováč, Š. Korpa., Ľ. Buzgó 

Neprítomní členovia VV SZV: 

J. Trebichavský - Ospravedlnený  

O. Kružel - Ospravedlnený 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie VV, schválenie Programu zasadnutia VV, voľby overovateľa a zapisovateľa Chovanec 

2. Kontrola uznesení           Chovanec  

3. Informácie predsedu SZV o činnosti (rozpočet na rok 2022, stav financií SZV, kancelária SZV, 

členská základňa SZV 2022, HŠP Dukla, činky Eleiko, štatistické výkazy   Chovanec  

4. Prejedanie činnosti SSŠ Trenčín a Návrhu zmluvy o vzájomnej spolupráci  Chovanec  

5. Schválenie za člena SZV klub Slávia Leviathan Nitra      Chovanec 

6. Príprava VZ SZV 2022          Chovanec 

7. Zvýšenie poplatku za vystavenie nového preukazu SZV     Chovanec 

8. Aktualizovaný plán prípravy reprezentantov SR, termíny MSJ, MSY, MES   RK SZV 

9. Schválenie členov Komisie vzdelávania SZV       Mutafov  

10. Schválenie smerníc Komisie vzdelávania SZV       Mutafov  

11. Schválenie CTM 2022         Kružel/Gribanin  

12. Súťaže SZV - informácie, prestupy, hosťovania 2022, kalendár, školenie rozhodcov  Hudec  

13. Informácie gestorov komisií STK, KM, KV               Gestori pri VV SZV 

14. Diskusia a záver 

 

Bod č. 1 

Na úvod bol schválený program rokovania tak, ako bol uvedený v pozvánke, bez pripomienok.  

Odhlasované bolo aj: 

Zapisovateľ: V. Hudec, Overovateľ: Š. Gribanin    

Uznesenie 1/1, Hl. 4/0 

VV SZV schvaľuje program VV SZV, zapisovateľa a overovateľa zápisnice.  

 

Bod č. 2 

Kontrolu uznesení referuje T. Chovanec 

uznesenie 5/6b STK, aby rozposlal Súťažný poriadok na vedomie klubom. Splnené 

uznesenie 5/7   STK, aby rozposlal na vedomie klubom Rozpis súťaží na rok 2022. Splnené 
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uznesenie 5/8  STK, aby rozposlal kalendár a vyzval kluby, aby nahlásili úmysel na organizovanie 

súťaží. Splnené 

uznesenie 5/9  p. Gribanin a Kružel, aby informovali dotyčných pretekárov a ich trénerov. Splnené 

uznesenie 5/10 KM - vypracovanie tabuliek na systém odmeňovania CTM 2022 a ZCTM 1. kvartál a  

vypracovať alternatívu za Letnú školu vzpierania 2021. Splnené 

 

Uznesenie 1/2, Hl.4/0 

VV SZV berie na vedomie kontrolu plnení uznesení z ostatného zasadnutia VV SZV. 

 

Bod č. 2  

➢ Predseda SZV p. Chovanec predniesol finančnú situáciu SZV. Rozpočet zväzu na rok 2022 je 

215 123 €, zmluva je podpísaná, momentálne SZV disponuje sumou 18.188 € na vlastnom účte a 

na štátnom cca 60.000€, je to súčet prvej splátky plus financie z predchádzajúceho rozpočtového 

obdobia.  

➢ Kancelária SZV na Junáckej 6 v Bratislave je kompletne presťahovaná do nových priestorov 

v Dome športu, je treba dokúpiť kancelársky nábytok, uložiť spisy a niektoré dať skartovať a 

archivovať  v zmysle zákona. Bohužiaľ nájom je vyšší, ale o tom sme vedeli už v minulom 

volebnom období. Poloha je výhoda, v budove je SOŠV, NŠC, SADA a pod.  

➢ Členská základňa SZV do 2.2.2022 je 402 členov (tí, ktorí do určeného termínu zaplatili členské 

poplatky, ďalší postupne pribúdajú) 

➢ HŠP Dukla B. Bystrica sa zúčastnili členovia SZV, prednesený bol plán prípravy pretekárov 

zaradených v Dukle, ich plány a postup na nadchádzajúce domáce a medzinárodné podujatia. 

➢ ELEIKO činky pre kluby, ktoré ju nedostali v minulom období sú objednané a vo výrobe. 

Momentálne sa čaká na ich dodanie do Štúrova, kde si ich preberú dotknuté kluby na miesto 

určenia. Dohliada na to p. Hudec. 

➢ Každoročné štatistické výkazy pre Ministerstvo školstva boli zaslané včas.  

 

Uznesenie 1/3, Hl. 4/0 

VV SZV berie na vedomie informácie predsedu SZV T. Chovanca. 

 

Bod č. 4  

P. Kováč M. st. ozrejmil a vysvetlil možné požiadavky Strednej športovej školy v Trenčíne. SSŠ žiada 

o spolufinancovanie študentov (športovcov) zo strany SZV, úhradu časti nájmu v priestoroch, kde majú 

trénovať. Vysvetlil aktuálne údajne fungovanie školy voči športovým zväzom, klubom a študentom 

(športovcami). 

p. Gribanin pripomenul, že ak dôjde k okamžitému schváleniu tejto zmluvy, môže nastať, že si budú 

podobnú možnosť časom nárokovať aj iné školy spolupracujúce so SZV. 

p. Korpa ozrejmil skutočnosť, že športová škola má mať vypracované a zabezpečené financovanie 

všetkých športov, ktoré ponúka študentom, športové osnovy pre vzpieranie a plán na celkový chod ešte 

predtým ako prijíma študentov.  

Predseda ozrejmil, že rozpočet SZV na rok 2022 nepočíta s danou položkou, súhlasí s p. Korpom. 

Upovedomil, že do konca minulého školského roka takúto povinnosť SZV nemal. Nevie na základe 

čoho, a či vôbec SSŠ toho čašu  hradí nájom za tréning študentov. Navrhol, aby SSŠ uzatvorila priamo 

zmluvný vzťah s prenajímateľom, a tým zabezpečila  vzdelávanie žiakov - vzpieračov, ktorí študujú na 
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škole resp. inak zabezpečila ich športové vzdelávanie, napr. vytvorenie vhodných podmienok v 

infraštruktúre SSŠ. 

 

Uznesenie 1/4, Hl. 4/0  

a) VV SZV Súhlasí s projektom, ktorý SSŠ ponúka a plne ho podporuje.  

b) VV SZV neschvaľuje zmluvu predloženú SSŠ a ani uzatvorenie zmluvy, z ktorej by vyplývali 

finančné povinnosti SZV voči SSŠ a považuje ju za diskriminačnú a finančne nevhodnú pre SZV. 

c) VV SZV ukladá predsedovi SZV, aby stanovisko VV SZV doručil kompetentným osobám SSŠ 

a v prípade potreby aj na príslušné nadriadené orgány štátnej školskej správy. 

 

Bod č. 5  

Na sekretariát SZV bola doručená žiadosť o prijatie nového klubu, ktorý má záujem stať sa členom SZV. 

Splnené boli všetky podmienky podľa platných a účinných Stanov SZV a po komunikácii s p. 

Chovancom a s p. Hudecom boli vyriešené všetky podmienky na účasť v súťažiach SZV. Klub nastúpi 

v 2. lige.  

 

Uznesenie 1/5, Hl. 4/0 

VV SZV schvaľuje prijatie klubu Slávia Leviathan Nitra za člena SZV. 

 

Bod č. 6 Príprava VZ SZV 2022  

Predseda SZV p. Chovanec referoval, že je všetko pripravené. Dokumenty potrebné k VZ SZV boli 

odoslané audítorke na vykonanie auditu. Ozrejmil, že VZ SZV bude volebné na pozíciu Kontrolóra 

zväzu, členov Revíznej Komisie SZV a tiež sa predpokladá voľba členov DK SZV. Na VZ SZV sa bude 

obsadzovať/voliť aj funkcia zástupcu športovcov vo VV SZV. Podľa uvedených skutočnosti je všetko 

pripravené na organizovanie VZ SZV v termíne 3.4.2022 v Ružomberku. 

 

Uznesenie 1/6, Hl. 4/0  

a) VV SZV schvaľuje prípravu a termín VZ SZV. 

b) VV SZV ukladá predsedovi SZV p. Chovancovi, aby pripravil a rozposlal pozvánku a príslušnú 

dokumentáciu na VZ SZV klubom a zverejnil celú dokumentáciu na webovom sídle SZV tak, 

ako to ukladajú Stanovy SZV. 

 

Bod č. 7 Zvýšenie poplatku za vystavenie nového preukazu SZV 

Na základe zvyšovania cien na výrobu členských preukazov, navrhol predseda SZV p. Chovanec, 

zvýšenie poplatku za vystavenie preukazu z 1,50 € na 3,50 €. Celá uvedená suma 3,50 € za preukaz je 

skutočná cena samotného preukazu, SZV z toho nemá žiadny príjem a ani by ho nemohol mať. Členom 

VV bola preukázaná faktúra za výrobu 100 ks preukazov členom SZV. 

P. Hudec navrhol, aby sa začal VV zaoberať myšlienkou digitálnych preukaz, ozrejmil svoj koncept 

a vyjadril nádej, aby sa v druhej polovice roka 2022 tieto testovali na súťažiach SZV. 

 

Uznesenie 1/7, Hl. 4/0  

a) VV SZV schvaľuje zvýšenie poplatku za vystavenie nového preukazu SZV na sumu 3,50 € od 

07.03.2022.  

b) Ukladá predsedovi, aby umiestnil na webové sídlo SZV aktualizované tlačivo.  
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Bod č. 8 Aktualizovaný plán prípravy reprezentantov SR, termíny MSJ, MSY, MES 

Predseda SZV p. Chovanec ozrejmil termíny k prihlasovaniu reprezentantov na nadchádzajúce 

medzinárodné súťaže. MSJ 6 pretekárov v príprave termín prihlásenia 1.4.2022, MSY 2 pretekári v 

príprave, termín je do 11.5.2022 a MES je termín do 24.3.2022. 

Člen RK SZV p. Gribanin predniesol momentálny stav a úroveň seniorských reprezentantov SR. Je treba 

akútne riešiť stav, ktorý vznikol a podpísal sa na nevyhovujúcej výkonnosti pretekárov. Začína sa ďalší 

OH cyklus, ktorý je treba využiť od začiatku a v prípade SR na maximum využitia možností, ktorými 

momentálne disponujeme. 

 

Uznesenie 1/8 , Hl. 4/0   

VV SZV Berie na vedomie aktualizovaný plán prípravy reprezentantov SR.  

  

Bod č. 9 Schválenie členov komisie vzdelávania SZV  

Zmena v členskej základni KV SZV bola prednesená p. Mutafovom. Za riadneho člena bol uvedený p. 

Oliva a za externého člena VK SZV p. doc. Sedliak.  

 

Uznesenie 1/9, Hl. 4/0 

a) VV SZV schvaľuje členov komisie vzdelávania SZV. 

Mgr. Gabriel Buzgó, PhD. – predseda 

Ing. Štefan Korpa – člen 

PaedDr. Dušan Vavrovič – člen 

Mgr. Milan Kováč, PhD. – člen 

Mgr.Viktor Oliva, PhD. – člen 

PhDr. Pavol Mutafov – člen 

doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD. – externý člen. 

b) VV SZV ukladá predsedovi, aby zvolených členov zverejnil na webovom sídle SZV.  

 

Bod č. 10 Schválenie smerníc komisie vzdelávania SZV 

Bol vypracovaný Štatút komisie vzdelávania a Vypracovaná smernica pre vzdelávanie trénerov. P. 

Korpa a p. Mutafov predniesli význam a potrebu uvedených  dokumentov, postupov, rozsah školení a 

ich význam. (príloha č. 1 a 2). Smernica vzdelávania inštruktora športu - rozhodcu vo vzpieraní 

Slovenského zväzu vzpierania je platná a účinná od 14.08.2017. 

 

Uznesenie 1/10 , Hl. 4/0 

a) VV SZV schvaľuje Štatút komisie vzdelávania SZV a  Smernicu pre vzdelávanie trénerov SZV.  

b) VV SZV ukladá predsedovi, aby uvedené dokumenty zverejnil na webovom sídle SZV.  

 

Bod č. 11 Schválenie CTM 2022 

Komisia mládeže SZV v zastúpení p. Gribaninom, predložila výšku čerpania CTM pre kluby SZV na 

rok 2022, ktorá bola vypracovaná v zmysle Systému starostlivosti o športovo talentovanú mládež vo 

vzpieraní.  

 

Uznesenie 1/11, Hl. 4/0 
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a) VV SZV schvaľuje CTM 2022 tak, ako bola predložená.  

b) Ukladá predsedovi KM, aby ju dal na vedomie klubom. 

 

Bod č. 12 Súťaže SZV - informácie, prestupy, hosťovania 2022, kalendár školenie rozhodcov 

Člen STK p. Hudec predniesol hosťovania a prestupy. Schválené hosťovania 11, prestupy 7, zahraničné 

hosťovania 7, uvedené bude zverejnené na webe. Ďalej informoval, že všetky poplatky za prestupy a 

hosťovania boli uhradené podľa ekonomickej smernice SZV včas. Súťaže prebiehajú v naplánovanom 

čase a bez problémov, žiada o prehodnotenie delenia súťaží, ohľadom na počet rozhodcov je treba zvážiť 

delenie súťaží na viaceré miesta v jednom termíne. Informoval o školení rozhodcov, ktoré bude 

prebiehať online a neskôr, počas M SR aj prezenčne. Lektori Ikréni, Hudec V., Chovanec T.. Záujem o 

školenie/zvýšenie kvalifikácie prejavilo 28 uchádzačov. 

 

Uznesenie 1/12, Hl. 4/0 

VV SZV berie na vedomie informácie STK, ktoré predložil p. Hudec. 

 

Bod č. 13 Informácie gestorov komisií STK, KM, KV 

STK  

prednesené v bode č.12 

KM 

➢ Letná škola vzpierania za minulé obdobie bude nahradená nákupom pomôcok/vzpieračského 

materiálu pre vybraných športovcov, ako kompenzácia za nezorganizovanie letnej školy 

vzpierania kvôli pandémii. Na tohtoročnej letnej škole vzpierania sa pracuje.  

KV 

prednesené v bode č. 9.a 10. 

RK 

➢ Reprezentačný tréner U15 a 17 p. Buzgó vyjadril spokojnosť nad stavom výkonnosti tejto 

kategórie. Nedostatky a pozitívna poslal členom VV v písomnej forme. Teší ho kolegialita 

reprezentantov SR, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na reprezentačných zrazoch. Členovia 

reprezentačného družstva sa počas tréningov povzbudzujú a navzájom motivujú. 

➢ Predseda uviedol, že je toho svedkom, pravidelne sa zúčastňuje sústrední tejto kategórie 

a vyjadruje podporu p. trénerovi a drží mu palce v ďalšej práci s mládežou.  

 

Uznesenie 1/13, Hl. 4/0 

SZV berie na vedomie informácie komisií STK, KM, KV 

 

Bod č. 14 Diskusia, záver, rôzne. 

Na VV SZV bolo podané oznámenie p. Andreja Pašku, ktorým oznámil odstúpenie z DK SZV. 

 

Uznesenie 1/14, Hl. 4/0 

VV SZV berie na vedomie odstúpenie p. Andreja Pašku z funkcie člena DK SZV. 

 

Zapísal: V. Hudec. 13.03.2022 

Člen VV SZV 

 



 

6 

Overil: Š. Gribanin, 16.03.2022 

Člen VV SZV 

 

 

           Ing. Tomáš Chovanec 

predseda SZV 


