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Zápis z 2. zasadnutia VV SZV zo dňa 03.08.2022 

VŠC Dukla Banská Bystrica 

 

Prítomní členovia VV SZV:  

T. Chovanec, V. Hudec, Š. Gribanin, P. Mutafov, J. Trebichavský, O. Kružel 

Prítomný zástupca športovcov SZV pri VV SZV: 

M. Ikréni - online 

 

PROGRAM:  

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

Chovanec 

2. Kontrola uznesení Chovanec  

3. Informácie predsedu SZV o činnosti (kongres IWF, EWF, pracovné stretnutie na VŠC Dukla 

v spolupráci s RK SZV, web stránka SZV, development program IWF) Chovanec/Hudec 

4. Vyhodnotenie súťaží: 

a) MSJ U20, Heraklion, Grécko 

b) ME seniorov, Tirana, Albánsko 

c) MSJ U17, León, Mexiko 

d) V4, Plzeň, Česká Republika  

5.Správa činnosti STK SZV 

a) vyhodnotenie prvého polroka Ikréni/Hudec 

b) evidovanie rekordov SR Chovanec 

c) zmena rozpisu finálových kôl Ikréni/Hudec 

d) príprava MSR mužov a žien STK/WDK 

e) informácie, prestupy/hosťovania, kalendár, školenie rozhodcov STK SZV 

f) zmena prestupového poriadku, vecné odmeňovanie mládežníckych súťaží  STK 

SZV 

6.Správa o činnosti RK SZV RK SZV 

a) zasadnutie RK SZV 

b) plán prípravy na MS, Bogota, Kolumbia 

c) plán prípravy na ME U20 a U23, Tirana, Albánsko 

d) príprava na ME U15 a U17, Raszyn, Poľsko 

7. Úprava rozpočtu na rok 2022, plnenie a stav financií Chovanec  

8. Rôzne (príspevok p. Rudolfa Lukáča) 

9. Diskusia (sponzorská zmluva, zákon o športe - novela) Chovanec  

10. Záver  

 

Bod č. 1  

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

Odhlasované bolo: 

Zapisovateľ: V. Hudec, Overovateľ: P. Mutafov 

http://www.vzpieranie.sk/


 

Uznesenie 2/1, Hl. 7/0  

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

 

Bod č. 2  

Kontrola uznesení, referuje T. Chovanec  

uznesenie 1/4c VV SZV ukladá predsedovi SZV, aby stanovisko VV SZV doručil kompetentným 

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

Splnené  

uznesenie 1/6b VV SZV ukladá predsedovi SZV, aby pripravil a rozposlal pozvánku na príslušnú 

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

to ukladajú Stanovy SZV Splnené  

uznesenie 1/7b VV SZV ukladá predsedovi SZV, aby umiestnil na webovom sídle aktualizované 

tlačivo Splnené  

uznesenie 1/10 VV SZV ukladá predsedovi SZV, aby uvedené dokumenty zverejnil na webové 

sídlo SZV - Splnené 

uznesenie 1/11b VV SZV ukladá predsedovi KM, aby ju dal na vedomie klubom. Splnené  

Uznesenie 2/2, Hl.7/0  

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

 

Bod č. 3 - Informácie predsedu SZV o činnosti (kongres IWF, EWF, pracovné stretnutie na 

VŠC Dukla v spolupráci s RK SZV, web stránka SZV, development program IWF)  

Predseda SZV zhodnotil účasť našich delegátov na medzinárodnom kongrese IWF, ktorý sa 

uskutočnil v Tirane (ALB), ktorý bol zároveň aj volebný. Volilo sa celé vedenie IWF od 

prezidenta až po členov komisií a výborov. Prezidentom IWF sa stal Mohammed Jalood (IRQ). 

Voľba generálneho sekretára IWF prebehla neskôr formou online hlasovania. Zvolený bol 

Antonio Urso (ITA). SVK malo delegovaných troch kandidátov. Predseda SZV p. Tomáš 

Chovanec bol zvolený do Legal commission IWF, p. Vladimír Hudec podpredseda SZV bol 

zvolený do Governance commission IWF a p. Martina Baníkova do Gender commission IWF. 

Voľby sa uskutočnili tajným hlasovaním. SVK malo 100% úspech s čím boli spokojní aj 

predstavitelia ostatných krajín Európy. Vladimír Hudec doplnil skutočnosť, že SZV má veľmi 

dobré vzťahy so zástupcami krajín EWF, ktoré sa stále viac rozširujú a zlepšujú. 

Kongresu EWF Tirana (ALB) sa nezúčastnil žiadny delegát SZV. Na ceste boli predseda aj 

podpredseda SZV, ale kvôli zrušenému nočného letu z Viedne do Tirany sa nedostali na čas na 

miesto konania kongresu. 

Development program IWF sa bude konať na FTVŠ v Bratislave. Predpokladaný termín je 24. 

november alebo 27. november. Finančná podpora od IWF je cca 5600€. Účasť bude pre všetkých 

bez poplatku. Na školení budú prednášať domáci a aj zahraniční odborníci. Presný termín a 

harmonogram bude vypracovaný koncom augusta/začiatkom septembra. 

Bola vytvorená a spustená nová vylepšená webová stránka SZV. Cieľom je prehľadnejšie a 

prístupnejšie formovanie webového sídla SZV. Postupne sa budú pridávať všetky potrebné 

informácie. 

Stretnutie SZV s vedením VŠC Dukla. Boli vykonané dve stretnutia, ohľadom personálneho 

obsadenia vzpieračov na VŠC, ďalej vyhodnotenie výkonov členov VŠC na ostatných 

významných podujatiach. Bohužiaľ, VŠC nepredlžilo zmluvu R. Tatarčíkovi. Boli prisľúbené 

dve vojenské miesta a hypoteticky aj civilné, avšak za predpokladu splnenia podmienok 



 

pretekárov, ktoré stanoví VŠC. Cabala by mal získať civilné miesto.  

 

Uznesenie 2/3, Hl.7/0  

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

 

Bod č. 4 - Vyhodnotenie súťaží  

MSJ U20 Heraklion (GRE). Štefan Gribanin priblížil účasť našich reprezentantov Sebastiána 

Cabalu, Mateja Matejíčka a Lenky Žembovej. Výkony našich reprezentantov predložil aj v 

písomnej správe trénera, ale aj ústne na VV. Vyjadril spokojnosť s výkonmi našich pretekárov. P. 

Hudec ako vedúci výpravy doplnil dobrú organizáciu šampionátu, okrem menšieho nedostatku, a 

to dlhé čakanie na odvoz z letiska.  Ondrej Kružel doplnil progres Cabalu, ktorý sa stále zlepšuje 

a má vysoké ciele.                                                                                                                                          

ME seniorov Tirana (ALB). Na súťaži sa zúčastnilo 12 pretekárov, výkony našich zhrnul p. 

Štefan Gribanin v spolupráci s p. Štefanom Korpom, písomne v správe zo súťaže. Vyzdvihnutý 

bol výkon Sebastiána Cabalu, ktorý si viedol najlepšie zo všetkých pretekárov, pochválená bola aj 

bojovnosť Lenky Žembovej. Nespokojnosť bola na súťažné pódium, na dopravu z hotela na miesto 

súťaže. Predseda v rozprave vyslovil nespokojnosť nad výkonmi niektorých pretekárov a ako 

celok vyhodnotil účasť ako neuspokojivú. Uviedol, že SZV vyhovel všetkým pretekárom 

povolením účasti na ME, ale niektorí pretekári nesplnili očakávanú výkonnosť. Na prípravu, ako 

aj samotnú súťaž vynaložil SZV nemalé finančné prostriedky, ktoré v nadväznosti na výkony a 

umiestnenie pretekárov neboli zúročené. Vyslovil nutnosť prepracovať systému príspevkov 

pretekárom a nominovania pretekárov SR na významné podujatia.                                                                                                     

MSJ U17 León (MEX). Na tejto súťaži sa zúčastnil Vladimír Macura, ktorý pre SR vybojoval 3x 

zlato. Napriek žalúdočným problémom súťaž zvládol výborne. Ako tréner ho viedol p. Ľudovít 

Buzgó za asistencie p. Štefana Gribanina. Napriek problémom s batožinou na letisku,  ktorá bola 

doručená až po niekoľkých dňoch bolo všetko v poriadku. 

V4 Plzeň (CZE) k tomuto podujatiu podal písomnú správ tréner p. Ľudovít Buzgo. Vyzdvihol 

vystúpenie mládeže, potvrdil potenciál u niektorých reprezentantov, ktorí dostali možnosť účasti. 

Mrzí neúčasť Macuru, Špalka a Svrčkovej. Súťaž bola na dobrej úrovni. Hotel bol v blízkosti a 

strava bola v poriadku. Na súťaži sa zúčastnil aj Vladimír Hudec ako rozhodca. 

Predseda na záver poďakoval trénerom sa vedenie pretekárov na súťažiach, vypichol historický 

úspech Vladimíra Macuru a vyjadril myšlienku odmeny pretekárovi za tento výsledok, čím 

zároveň vyzval členov VV, aby sa rozhodovali pri hlasovaniach objektívne a nie subjektívne.  

Ďalej ho teší výkon Cabalu, Macuru, Žembovej a ich výkonnostný progres.  

Uznesenie 2/4, Hl.7/0 

VV SZV berie na vedomie hodnotenie medzinárodných súťaží tak, ako boli prednesené aj s 

pripomienkami predsedu SZV. 

 

Bod č. 5 - Správa činnosti STK SZV 

Predseda STK SZV p. Michal Ikréni predniesol náročnú situáciu zo začiatku roka 2022, ťažko sa 

rodiaci kalendár súťaží, ktorý bolo veľmi ťažké skompletizovať. Ďalším problémom bol veľký 

počet družstiev v ligách a muselo sa veľa veci meniť. Problémom bol aj počet rozhodcov, SZV 

má málo rozhodcov, ktorí sú k dispozícii. Predseda STK SZV poďakoval p. Hudecovi za ochotu 

a prácu, ktorú ako rozhodca vynaložil, vďaka čomu mohli niektoré súťaže prebehnúť.  

Ďalším problémom je aj malý záujem klubov organizovať súťaže. Aj napriek zvýšeniu príspevku 



 

zo strany SZV na organizáciu je stále malý záujem. Predseda SZV Tomáš Chovanec navrhol 

niekoľko motivačných, ale aj demotivačných metód, ako by bolo dobré presvedčiť kluby 

k organizácii súťaží. 

Evidovanie rekordov je do dnešného dňa vedené nepretržite. Rozhodcovia budú upozornení na 

striktné sledovanie nových rekordov, aby boli evidované už priamo v súťažnom zápise a hlásené 

predsedovi STK SZV. 

Zmena rozpisu finálových kôl. Vladimír Hudec predniesol zámer STK SZV, obvolať kluby a 

dopytom zistiť záujem o účasť vo finálových kolách. V niektorých ligách sa bude konať napríklad 

A a B finále, kde budú kluby rozdelené podľa aktuálneho umiestnenia. Cieľom STK SZV je 

umožniť súťažiť aj v druhom polroku všetkým klubom. Bolo zdôraznené, že klub ktorý sa 

dobrovoľne nezúčastní finálového kola, neprichádza o mandát (neplatí pre kluby ktoré majú 

povinnosť finálového kola). 

Príprava M SR mužov a žien je v plnom prúde. Organizátor WDK sa pripravuje na toto podujatie 

v plnej miere. Načrtla sa spolupráca aj s RTVS, ktorá by spravila prenos alebo záznam zo súťaže. 

Bude zavedené štartovné 20€, ktoré sa v prípade účasti pretekára vracia. M-SR by mohlo byť 

organizované podľa pravidiel IWF, kde bude zavedená evidencia zvyšovania/znižovania 

hmotnosti na činke formou kartičiek. 

Zmena prestupového poriadku bude vykonaná v priebehu nasledujúcich mesiacov. Podľa 

predsedu STK SZV p. Ikréniho sú niektoré články nezrozumiteľné a nastávajú nedorozumenia vo 

výklade. Prvá verzia bude predložená VV SZV na diskusiu, následne sa predloží na schválenie. 

Uvažuje sa o odmeňovaní vecnými cenami v mládežníckych súťažiach, odmena pre deti formou 

sladkosti, hračky alebo podobne….. ide o motiváciu pre najmenších. 

Predseda SZV poďakoval za prácu STK SZV. Upozornil, že ide o najzložitejšiu a najvyťaženejšiu 

komisiu SZV.   

Uznesenie 2/5, Hl. 7/0 

a)VV SZV berie na vedomie správu o činnosti STK SZV. 

b)VV SZV ukladá STK SZV za úlohu vypracovať plán motivácie pre kluby, aby organizovali 

súťaže. 

 

Bod č. 6 Správa o činnosti RK SZV  

Diskutovalo sa hlavne o príprave a nutnosti účasti na MS seniorov v Bogote (COL). Plán 

predložila RK SZV. (príloha č. 1) Š. Gribanin cíti potrebu účasti na MS aj napriek finančnej 

náročnosti. Oponoval mu predseda, že je to zbytočné a bude to stáť veľké množstvo financií, ktoré 

môžu v závere roka chýbať. Upozornil na skutočnosť, že nikto z našich reprezentantov nemá 

adekvátny výkon na lepšie umiestnenie na MS a robiť štatistov v počte zúčastnených pretekárov 

je pre nás veľký luxus, pričom kvalifikácia začína dvoma pretekmi, pričom je povinný len jeden, 

a to MS 22 a ME 23. Ďalej uviedol, že náš najlepší pretekár S. Cabala sa nezúčastní MS a chce sa 

venovať príprave na ME 2023, kde bude tiež prebiehať kvalifikácia na OH. Tiež uviedol, že viacerí 

pretekári už absolvovali viacero významných štartov v roku 2022. 

P. Gribanin mu oponoval, že je potrebné sa zúčastniť MS aspoň preto, aby SVK dostalo zelenú 

kartu na OH, a v prípade  neúčasti MS, by to vrážalo zle svetlo na SZV, že neurobilo všetko preto, 

aby sa na OH kvalifikoval niekto z kvalifikácie.  

Predseda prítomným ukázal kľuč kvalifikácie na OH a systém udeľovania zelených kariet. 

Uzavrel to tak, že ak sa SVK stane v blízkej dobe rozvojovou krajinou, alebo ak sa nedostane 

žiaden slovenský športovec na OH šanca na zelenú kartu tu je. Čím nezaprel právo žiadať o zelenú 



 

kartu, ak bude treba. Vyslovil však myšlienku, aby sa systém „pre koho sa bude žiadať“ stanovil 

pred OH cyklom tak, aby sa nerobil adhoc, ako to bolo pred OH 2016. 

V. Hudec navrhol alternatívu dvoch pretekárov + jeden tréner. Systém výberu pretekárov 

vypracuje určený tréner, ktorý sa následne predloží na VV na schválenie/neschválenie. O tejto sa 

však nehlasovalo a presunulo sa na online rokovanie.  

Na ME U20 a U23 sa prihlásia do širšej nominácie reprezentanti, v zmysle predloženej správy. 

Svoju výkonnosť do final entries musia preukázať Rehák a Víťaz. Pretekári Cabala, Seničová, 

Žembová majú veľké šance na zisk medailových pozícií. Predseda predniesol plánovaný rozpočet 

na ME v Tirane (ALB), ktorý sa za žiadnych okolností nesmie prekročiť.  

ME U15 a U17 bolo prednesené p. Gribaninom, ktorý tým bol poverený reprezentačným trénerom 

mládeže p.Buzgom. Príprava prebehla úspešne, účasť na sústredeniach bola uspokojivá a všetci 

pretekári sú pripravení podať maximálny výkon. Upozornil však na viaceré zranenia pretekárov, 

ktoré nie sú riešené v kluboch.  

Uznesenie 2/6,  

a) VV SZV berie na vedomie správu o činnosti RK SZV.  

Hl. 6 Za, 1 sa zdržal 

b) VV SZV schvaľuje plán prípravy na ME U20 a 23 tak, ako bolo predložený. 

Hl. Za, 1 sa zdržal 

c) VV SZV neschvaľuje plán prípravy na MS 2022 tak, ako bol predložený.  

Hl. 3 Za, 3 proti, 1 sa zdržal 

d) VV SZV ukladá predložiť RK SZV systém výberu pretekárov na MS Bogota (COL)  

Hl. 5 Za, 1 proti, 1 sa zdržal 

 

Bod č. 7 Úprava rozpočtu na rok 2022, plnenie a stav financií. 

Predseda ozrejmil prítomným aktuálny stav financií ku dňu konania VV, stav účtu štátneho ako aj 

zväzového. Ozrejmil, že od IWF už bola poslaná záloha 2700 EUR na develepment program.  

Uviedol aj aktuálny stav čerpania finančných prostriedkov, upovedomil prítomných, že rozpočet 

na ME seniorov bol prekročený až o 13 tis, pričom ešte všetci neposlali vyúčtovania za svoju 

prípravu. Vyjadril obavu udržateľnosti takto nastavených príspevkov a limitov do budúcich rokov, 

a to v nadväznosti na vyjadrenia, ktoré vyslovil predseda pri hodnotení samotnej súťaže 

a výsledkov na nej. Nekonkrétne vyjadril sklamanie zo správania sa a chýbajúcej sebareflexie 

určitých reprezentantov, ktoré hraničí až s aroganciu.  

Ďalej predložil VV analýzu budúcich fixných a variabilných nákladov, ktoré v prípade skutočného 

plnenia bude schodkové vo výške 20 tis. EUR. Uviedol že zlá sociálno-ekonomická situácia sa 

dotkne aj športu ako takého, ako príklad uviedol vyššie náklady na sústredenia, cestovné, správu 

SZV. Ako problém identifikoval, zle nastavené príspevky na prípravu a benevolenciu pri 

nominácií na ME seniorov. Z toho dôvodu odkázal aj na šetrenie finančných prostriedkov, ktoré 

spomenul aj pri pláne prípravy na MS Columbia. Ďalej uviedol, že čiastka cca 22 tis bola ešte 

čerpaná z rozpočtu roka 2021. Záverom zopakoval členom VV SZV, aby sa ďalej rozhodovali 

objektívne a nie subjektívne a správali sa ako manažéri a nie ako sociálny podnik.  

Na príspevok prebehla diskusia. P. Gribanin opakovane nesúhlasil, aby sa šetrilo na MS, uviedol, 

že je potrebné hľadať zdroje mimo SZV a štátu, kde má SZV značné nedostatky. Príspevky na rok 

2023 bude treba podľa aktuálneho rozpočtu upraviť. Predseda ho ešte doplnil, že aj na základe 

vstupov v roku 2023. 

Uznesenie 2/7, Hl. 7/0  



 

VV SZV berie na vedomie správu predloženú predsedom SZV. 

 

Bod č. 8 Rôzne (príspevok p. Lukáč – príloha č. 2) 

Predseda predniesol ostatným členom príspevok od p. Lukáča, pričom ho dal VV na vedomie pred 

rokovaním VV mailom. Príspevok VV SZV zobral na vedomie, pričom RK SZV v zastúpení p. 

Gribaninom nesúhlasí s vyjadreným názorom p. Lukáča.  

Uznesenie 2/8 , Hl. 7/0  

VV SZV Berie na vedomie príspevok p. Lukáča 

 

Bod č. 9 Diskusia  

Predseda SZV oznámil VV SZV pripravujúcu sa novelu zákona o športe. Predpokladajú sa zmeny, 

ktoré budeme musieť implementovať aj do Stanov SZV a interných dokumentov SZV. Má sa 

uskutočniť stretnutie zástupcov národných športových zväzov v BA v septembri. 

Bolo pripomenutá možnosť uzatvorenia zmluvy so spoločnosťou Sportika a ich sponzorskou 

podporou pre SZV. 

Uznesenie 2/9, Hl. 7/0  

a)VV SZV berie na vedomie príspevok predsedu. 

b)VV SZV dáva za úlohu uzavrieť zmluvy so Sportikou s úspešným koncom  

 

 

Zapísal: V. Hudec  

Člen VV SZV  

 

 

 

Overil: Š. Mutafov 

Člen VV SZV  

 

 

Ing. Tomáš Chovanec  

       predseda SZV  

 


