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Zápis z 2. rokovania VV SZV zo dňa 2.6.2021 

Rokovanie sa uskutočnilo v Košiciach, Juhoslovanská 2 

 

Otvorenie:  

Prítomní: T. Chovanec, V. Hudec, Št. Gribanin, J. Trebichavský, P. Mutafov. 

Pre pracovné zaneprázdnenie sa ospravedlnil O. Kružel 

Všetkých prítomných privítal predseda SZV T. Chovanec 

 

PROGRAM: 

1. Voľba prvého a druhého podpredsedu SZV (Čl. 10.12 Stanov SZV)  Chovanec 

2. Situácia v SZV, stav účtov SZV ku dňu 30.05.2021    Chovanec 

3. Stretnutie v SADA         Hudec 

4. Organizačné otázky - voľba gestorov organizačných a administratívnych úloh podľa pokynov 

predsedu SZV (Čl. 10.11 Stanov SZV)      Chovanec 

5. Nastavenie vnútornej štruktúry VV, personálne obsadenie poradných komisií SZV, určenie 

zodpovedných osôb a pod.        Chovanec  

6. Prejedanie procesu a formy menovania/výberu reprezentačných trénerov  

Chovanec, Gribanin 

7. Návrh nominácie a prípravy reprezentácie na ME U15 a 17 a U20 a 23 a V4 u 18 

           Chovanec 

8. Informácie STK SZV         Hudec 

9. Vyhodnotenie MSJ Taškent, 2021       Gribanin 

10. Návrh plánu práce na 2. polrok 2021      Chovanec 

11. Vyhodnotenie diskusných príspevkov z VZ      Chovanec 

12. Diskusia - plán vzdelávania, development program, výcvikový tábor EWF, letná škola 

vzpierania, žiadosť Ivany Hornej        Chovanec 

 

Program rokovania: 

Program rokovania VV SZV bol bez pripomienok tak, ako bol uvedený v pozvánke, 

Uznesenie:2/1, Hl.5/0 

VV SZV schvaľuje program tak, ako bol uvedený v pozvánke. Za zapisovateľa volí p. Mutafova 

a za overovateľa p. Trebichavského.  

 

1. Voľba prvého a druhého podpredsedu 

Predseda T. Chovanec zopakoval pre potreby zápisu rozhodnutie z neformálneho rokovania 

VV SZV po VZ SZV v D. Kubíne o ustanovení za 1.podpredsedu V. Hudeca, 2.podpredsedu 

Št. Gribanina, v zmysle výsledkov voľby.  

Uznesenie:2/2, Hl. 5/0 

VV volí V. Hudeca za 1.podpredsedu SZV a Št. Gribanina za 2.podpredsedu SZV. 

 



2. Situácia v SZV, stav účtov ku dňu 30.5.2021 

Predseda SZV informoval členov VV SZV o svojich prvých krokoch pri preberaní funkcie 

a návšteve sekretariátu SZV v Bratislave. Zároveň informoval aj o širších súvislostiach a to 

následne: 

Kontrolór SZV p. Binder oznámil svoju abdikáciu písomne. 

Člen KK SZV M. Kubák oznámil svoju abdikáciu mailom.  

Dom športu bol vynovený a SZV sa bude sťahovať do nových priestorov, kde bude vyššie 

nájomné, bude potrebné zakúpiť nový nábytok, lebo súčasný už nie je schopný sťahovania, 

presný termín ešte neviem. Na sekretariáte je Zmluva o budúcej zmluve, ktorú ešte ale nevidel. 

VV bude o nej informovať.  

p. Štefánik vzhľadom na svoj zdravotný stav nebude vykonávať organizačné práce pre SZV na 

hlavný pracovný pomer, vzpieraniu chce aj naďalej pomáhať.  

Predseda SZV zároveň predniesol svoje predstavy o spôsobe riadenia SZV, web prezentácie 

a iné témy administratívnej povahy ako sú: inventarizácia, členské a štartovné poplatky, 

cestovné príkazy, rozdelenie PC, Covidové opatrenia, stav finančných prostriedkov. 

Uznesenie2/3,Hl:5/0 

VV SZV berie na vedomie informatívnu správu predsedu SZV o Situácii v SZV po VZ SZV. 

 

3. Stretnutie v SADA 

Za SZV sa rokovania zúčastnili T. Chovanec a V. Hudec. Rokovanie prebiehalo 

v konštruktívnej atmosfére. Predstavitelia SADA upozornili zástupcov SZV na dodržiavanie 

predpisov a postupov, presné určenie miesta pobytu športovcov. Zástupcovia SZV boli 

upozornení na prehrešky športovcov SZV. 

SADA ponúka odborné školenie pre zástupcu SZV s certifikátom. 

SADA vyškolí školiteľa pre potreby SZV, ak bude záujem.  

Predseda vyzval k zodpovednosti jednotlivých pretekárov a ich osobných ako aj 

reprezentačných trénerov v spojitosti s antidopingovými pravidlami, ktoré sú im dlhodobé 

známe.  

Uznesenie:2/4,Hl.5/0 

VV SZV berie na vedomie informáciu z rokovania s predstaviteľmi SADA 

 

4. Organizačné otázky - voľba gestorov organizačných a administratívnych úloh 

Na základe pokynov predsedu SZV: 

V. Hudec - zodpovedá za úsek STK SZV 

O. Kružel –komisia mládeže SZV, CTM, ZCTM 

Št. Gribanin - reprezentačná komisia 

P. Mutafov – administratívna pomoc predsedovi, vzdelávanie trénerov v kooperácii s p. 

Korpom.  

J. Trebichavský – sponzoring, vyhľadávanie partnerov SZV. 

Uznesenie:2/5,Hl.5/0 

VV SZV súhlasí s rozdelením úloh predsedu členom VV SZV. 

 



5.Vnútorná štruktúra VV SZV, obsadenie  poradných komisií a zodpovedné osoby: 

Uznesenie:2/6, Hl.5/0 

Ukladá členom VV, ktorí sú gestori za jednotlivé úseky poradných komisií SZV, aby predložili 

menoslov členov týchto komisií, pokiaľ je to možné do najbližšieho VV SZV 

 

6. Menovanie trénerov, výberu trénerov: 

Po diskusii VV SZV sa dohodlo následne: 

15 – 17 r. ME v Poľsku – Poverený nomináciou p. Gribanin, VV SZV zistiť záujem o prácu 

vytipovaných trénerov bezodkladne. 

20 – 23 r. MEJ vo Fínsku – Poverení: O. Kružel, M. Janíček.  

Ženská reprezentácia: Poverený p. Gribanin 

M. Kováč ml. - vysokoškolské vzpieranie, spolupráca s NŠC. 

Súhlasí s návrhom p. Gribanina, aby bol skúsený maďarský tréner konzultantom pre 

reprezentáciu SR p. Zsuga. Je potrebné dojednať pracovné stretnutie. 

Uznesenie:2/7,Hl. 5/0 

➢ A: VV SZV poveruje p. Gribanina spracovať materiál o procese a forme menovania  

reprezentačných trénerov                  

T: august 2021  

➢ B: VV SZV poveruje predsedu, aby zistil záujem poverených trénerov, ktorí neboli 

prítomní na VV o posty reprezentačných trénerov ostatných funkcií.  

➢ C: VV SZV odvoláva p. Mgr. Milana Kováča st. z postu reprezentačného trénera žien 

a poveruje p. Gribanina.  

➢ D: VV SZV odvoláva p Mgr. Miroslava Janíčka z postu reprezentačného trénera 

juniorov U20 a U23 a poveruje p. Kružela a Janička, ako rovnocenných trénerov 

s rovnocennou zodpovednosťou.  

 

7. Návrh nominácie a prípravy reprezentácie na ME U15-17 a U20-23a V4 

Návrh nominácie predložia poverení tréneri po konci prvých kôl dlhodobých súťaží SZV. 

Uznesenie2/8, Hl.5/0 

➢ A: VV SZV ukladá p. Gribaninovi spracovať  materiál o príspevkoch na podporu 

prípravy pre športovcov                 

T: august 2021 

➢ B: VV SZV poveruje T. Chovanca vypracovaním kľúča príspevkov na prípravu 

pretekárov na ME U15 až 23 od júna 2021 

T: jún 2021 

➢ C: VV SZV poveruje T. Chovanca vypracovaním kritérií, formy, procesu a spôsobu 

prekladania vyúčtovania príspevkov od SZV pre kluby, ZCTM, CTM, reprezentantov.  

     T: júl 2021 

 

8. Informácie STK SZV 

Informáciu podal V. Hudec. 



Komisia STK bude zatiaľ pracovať v zložení: Hudec, Ikréni, Egrecký. Komisia sa bude 

sústrediť na motiváciu pre kluby, ktoré organizujú súťaže, pretože záujem o organizovanie 

súťaží naďalej klesá. Úvahou je aj zvýšiť finančný príspevok na organizáciu súťaží SZV 

a zvýšenie štartovných poplatkov klubov od roku 2022. 

Upozorňuje na dodržiavanie termínov hosťovaní /21 dní/ 

STK pripraví plán vzdelávania, prípravy rozhodcov a školenie na obsluhu súťažného  programu 

POWERLIVE. 

Uznesenie:2/9, Hl. 5/0 

VV SZV berie na vedomie informatívnu správu V. Hudeca.  

 

9. Vyhodnotenie MSJ Taškent,2021 

Informáciu o štarte N. Seničovej podal p. Gribanin ústne a podal aj písomnú správu. Správa R. 

Lukáča bola podaná písomne. 

Obe sú prílohou tohto zápisu.  

Uznesenie:2/10, Hl. 5/0 

VV SZV berie na vedomie informatívne správy o účasti na MSJ v Taškente 2021. 

 

10. Návrh plánu práce na rok 2021 

Predseda informoval členov VV, čo je potrebné vykonať, aby bol zabezpečený chod SZV. Je 

potrebné schválenie Organizačného poriadku SZV, Rokovacieho poriadku VV SZV, Vykonať 

voľbu zástupcu športovcov pri VV SZV, Smernicu pre rokovanie a voľbu Per Rollam, 

Sfunkčnenie komisií SZV. To bude priorita na druhý polrok 2021. 

Uznesenie: 2/11, Hl.5/0 

Berie na vedomie, návrh plánu práce na rok 2021. 

 

11. Vyhodnotenie diskusných príspevkov z VZ SZV zo dňa 15.5.2021 

Príspevok p. J. Trebichavského. 

VV SZV toho času neplánuje zmeniť formu uhrádzania cestovného klubom za účasť na 

mládežníckych súťažiach SZV. VV nemá problém s navýšením cestovného klubom, ale 

nesúhlasí s tým, aby SZV bol vysielateľ klubov na súťaže SZV. Účasť na súťažiach je 

dobrovoľná a tento inštitút by bol ohrozený, ak by SZV postupoval v zmysle zákona 

o cestovných náhradách. Ako možný spôsob navýšenia cestovného predseda SZV navrhol, aby 

kluby boli vysielatelia svojich členov na súťaž SZV, ktorý im uhradia cestovné náhrady 

v zmysle zákona o cestovných náhradách, ktoré následne refunduje SZV na základe vystavenej 

faktúry klubu.  

Príspevok p. I. Hornej: 

Kritéria, formu a proces poskytovania príspevkov reprezentantom vypracuje predseda s p. 

Gribaninom. Viď bod č. 7 tohto zápisu.  

Uznesenie: 2/12, Hl. 5/0 

VV SZV súhlasí s vyhodnotením diskusných príspevkov z VZ SZV zo dňa 15.05.2021. 

 

 



12. 

Diskusia:  

Plán vzdelávania 

Je treba aktualizovať akreditácie na vzdelávanie trénerov. Úloha je daná komisii vzdelávania, 

ktorá po jej kreovaní bude na danom pracovať. Čo sa týka vzdelávania rozhodcov pracuje na 

tom STK SZV.  

 Development program 

Žiadosť bola zaslaná na IWF p. Štefánikom, čakáme na vyhodnotenie.  

Výcvikový tábor EWF 

Predseda informoval VV SZV, že je možnosť organizovať Výcvikový tábor EWF v roku 2022. 

Presné propozície nemá k dispozícií. VV žiada, aby predseda zistil viac informácií, predbežne 

s tým súhlasíme, avšak bez presných inštrukcií do ničoho oficiálne nepôjdeme.  

Letná škola 

Organizáciou „Zimnej letnej školy“ sa bude zaoberať Komisia mládeže a svojom zasadnutí.  

Žiadosť p. Ivany Hornej.  

Predseda informoval VV SZV, že v noci 0:52 hod. dňa konania VV dostal od p. Hornej mail, 

kde žiada preplatenie čiastky nákladov vo výške 1840,- EUR na prípravu na ME v Moskve. 

Predseda upozornil, že nie je možné z jeho strany, aby si za taký krátky čas naštudoval danú 

žiadosť a informoval o tom vecne VV.  

Uznesenie: 2/13, Hl. 5/0 

VV SZV berie na vedomie príspevky v diskusii.  

 

 

 

                                                                                                    Ing. T. Chovanec 

                                                                                                      predseda SZV 

 

 

 

Zápis. 

PhDr. P. Mutafov 

 

 

Overil: 

Ján Trebichavský  

 

 

 

. 

 


