
SLOVENSKÝ ZVÄZ VZPIERANIA 

SLOVAK WEIGHTLIFTING FEDERATION 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 

 

Zápis z 3. zasadnutia VV SZV zo dňa 08.11.2022 

VŠC Dukla Banská Bystrica 

 

Prítomní členovia VV SZV:  

Ing. Tomáš Chovanec – predseda SZV 

Vladimír Hudec – 1. podpredseda SZV 

Ing. Štefan Gribanin- 2. podpredseda SZV 

PhDr. Pavol Mutafov – člen VV 

Ján Trebichavský – člen VV 

Prítomný hlavný kontrolór SZV: 

Ing. Marián Buschbacher 

Prítomný zástupca športovcov pri VV SZV: 

Ing. Michal Ikréni - online 

 

Neprítomný člen VV SZV:  

Mgr. Ondrej Kružel (prítomný online od bodu č. 7.) 

 

PROGRAM:  

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

Chovanec  

2. Kontrola uznesení Chovanec  

3. Informácie predsedu/podpredsedu SZV o činnosti, Kongres EWF, žiadosť o príspevok 

na činnosť v roku 2023, zber údajov na príspevok, Zmluva o spolupráci s VŠC, 

Vyhodnotenie RTC 2022, NŠC, Olympijsky juniorsky tím, VZ SOŠV – Mutafov, 

Development program IWF, Zmluva o spolupráci s FTVaŠ Bratislava, Kľúč olympijskej 

kvalifikácie na OH 2024 Paríž, Finančná administratívna kontrola SZV. Chovanec/Hudec 

4. Podanie od členov SZV – Návrh na zlepšenie vzpierania na Slovensku Ikréni 

5. Plnenie rozpočtu a stav financií SZV Chovanec 

6. Vyhodnotenie súťaží:  

             a/ ME U15 a 17, Raszyn, Poľsko Gribanin/RK SZV  

             b/ ME U20 a 23, Durres, Albánsko Gribanin/Topcu-Lukáč/Hudec 

7. Správa o činnosti STK SZV  

             a/ Vyhodnotenie 3. kvartálu 2022 Ikréni/Hudec  

             b/ Informácie, prestupy/hosťovania, kalendár STK SZV  

             c/ Predstavenie návrhu nového formátu MSR 2023 Hudec  

             d/ Štart vzpieračov z Ukrajiny so statusom utečenca v SVK lige Chovanec  

8. Správa o činnosti RK a KM SZV  

              a/ Vyhodnotenie ZCTM 3. kvartál KM SZV 

              b/ Príprava HŠP na rok 2023 RK SZV  

              c/ Rôzne návrhy RK a KM SZV 



9. Medziľudské vzťahy vo vedení SZV Chovanec/Hudec 

10. Diskusia - mailové podanie p. Gribanina - odpočet práce zástupcov SZV 

11. Záver 

  

Bod č. 1  

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

Zapisovateľ: V. Hudec, Overovateľ: Dr. Mutafov P., Trebichavský J. 

 

Uznesenie 3/1, Hl. 6/0  

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

 

Bod č. 2  

Kontrola uznesení, referuje T. Chovanec  

uznesenie 2/4c 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 Splnené 

uznesenie 2/5b VV SZV ukladá STK SZV za úlohu vypracovať plán motivácie pre kluby, aby 

organizovali súťaže.  Splnené – viac sa tomu bude VV venovať na ostatnom VV 

uznesenie 2/6d VV SZV ukladá predložiť RK SZV systém výberu pretekárov na MS Bogota 

(COL) Nesplnené - neúčasť SVK na MS 

uznesenie 2/9b VV SZV dáva za úlohu uzavrieť zmluvy so Sportikou s úspešným koncom 

Nesplnené  

 

Uznesenie 3/2, Hl 6/0 

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

 

Bod č. 3                                                                                                                                           

Informácie predsedu/podpredsedu SZV o činnosti, Kongres EWF, žiadosť o príspevok na 

činnosť v roku 2023, zber údajov na príspevok, Zmluva o spolupráci s VŠC, 

Vyhodnotenie RTC 2022, NŠC, Olympijsky juniorsky tím, VZ SOŠV – Mutafov, 

Development program IWF, Zmluva o spolupráci s FTVaŠ Bratislava, Kľúč olympijskej 

kvalifikácie na OH 2024 Paríž, Finančná administratívna kontrola SZV.                                                                                                                                           

● Kongres EWF. Podpredseda SZV p. Hudec podal informácie z kongresu, na ktorom sa 

preberali miesta konania európskych a svetových súťaží. Potvrdené boli ME seniorov v 

Yerevane (ARM) . Ostatné šampionáty sú zatiaľ neznáme. EWF má už dlhší problém s 

organizáciu kontinentálnych šampionátov, slabý záujem krajín. Priblížil vzťahy SVK 

na medzinárodnej úrovni, pochvala na adresu SZV bola najmä od vedenia EWF, ale aj 

od krajín ako CZE, POL alebo HUN, obrovská spolupráca a kontakty sú s UKR. 

Predseda s podpredsedom SZV dostali pozvánku na národné majstrovstvá U15 a U17 

na Ukrajinu. Medzinárodné vzťahy sú na veľmi dobrej úrovni. 

● Predseda SZV vysvetlil zber údajov pretekárov do 23 rokov registrovaných v SZV. Zber 

údajov činných pretekárov slúži na výpočet príspevku SZV od Ministerstva školstva na 



rok 2023, a to v zmysle metodiky stanovenej v zákone o športe, nie je to výmysel SZV. 

Potrebné údaje o činnosti SZV a pretekárov do 23  rokov predseda SZV odoslal včas na 

Ministerstvo školstva SR. Upozornil, že uvedené sa bude vykonávať každý rok.                                                                            

● Zmluva medzi SZV s VŠC Dukla Banská Bystrica bola podpísaná na stretnutí vedenia 

Dukly a predsedom SZV. 

● Zmluva s NŠC momentálne nie je podpísaná, dňa 22.11.2022 sa predseda stretne s 

predstaviteľmi NŠC, kde bude prebiehať oponentúra k navrhnutým vzpieračom na 

zaradenie do NŠC. 

● OH juniorský tím, prihlásení boli Vladimír Macura a Rachel Závacká. Na výsledok 

zaradenia sa čaká. 

● Valné zhromaždenie SOŠV, zúčastnil sa p. Mutafov správu priložil v prílohe č. 1. 

● IWF medzinárodné školenie organizované SZV v Bratislave na FTVŠ. Pozvaní sú p. 

Anton Siekel prezident SOŠV, p. Attila Ádamfi podpredseda IWF a p. Petr Krol 

podpredseda IWF. Seminár sa uskutoční 23.11.2022. Program je zverejnený na webovej 

stránke SZV a sociálnych sieťach SZV. 

● Bude podpísaná Zmluva o spolupráci s FTVŠ Bratislava pre potreby zabezpečenia 

školenia trénerov vzpierania aj všeobecnej časti prípravy, ktorá je potrebná pre získanie 

trénerského stupňa. Zmluva je pripravená na podpis a výstupy zo zmluvy pripravuje 

komisia vzdelávania SZV. 

● Kvalifikačný systém na OH 2024 Paríž. Bola pripomenutá náročnosť kvalifikačného 

systému a nutnosť podrobného preštudovania podmienok, hlavne reprezentačnými 

trénermi. Predseda SZV vyzval tých, ktorí mu úplne nerozumejú, aby si ho naštudovali 

a následne podávali pravdivé a ucelené informácie ďalej a nie len čiastočné útržky, 

ktoré sú na škodu veci.  

● Ministerstvo školstva vykonalo na SZV kontrolu. Predmetom kontroly bolo delenie 

činiek do klubov, čerpanie grantu 2021 pretekára Sebastiána Cabala, náklady na ME 

2021 Ciechanów (POL) a letná škola vzpierania 2021 (kúpa materiálu). Všetky 

podklady, dokumenty a potrebné náležitosti, ktoré predložil predseda s p. Grossovou 

boli v poriadku. Ministerstvo školstva nenašlo žiaden nedostatok zo strany SZV. 

Predseda vyzdvihol prácu p. Grossovej, ktorá je vysoký profesionál a žiaden výdaj 

neuhradí, pokiaľ nie sú doložené všetky potrebné údaje. Ďalej upozornil, že SZV čerpá 

štátne financie, preto je potrebné dokladať dokumenty, ktoré v bežnom živote nie sú 

potrebné. Mnoho krát sú to požiadavky kontrolných orgánov štátu, ktoré rozširujú 

povinnosť predloženia rôznych dokumentov k vyúčtovaniu výdavku. 

● Je potreba zriadiť zástupcu pre Antidoping v SZV, osobu ktorá bude mať na starosť 

danú tematiku v spolupráci so SADA.  Uvedené bude predmetom ďalšieho VV, keď 

predseda zistí ďalšie informácie. 

● Letná škola vzpierania. Nastala zmena v tom, že nie je záujem o oblečenie, topánky a 

podobne. Zainteresovaní sa prikláňajú k prezenčnej forme, teda účasťou v tréningovom 

kempe od roku 2023, ponúkli aj jasné miesta aj personálne zabezpečenie.  

● Vyhodnotenie RTC VŠC Dukla. Stretnutie predniesol p. Trebichavský, spomenul stav 

pretekárov ich plány do budúcna, pripomenul že niektorí pretekári končia ako napr. 



Poláček Peter.  P. Gribanin pripomenul, že stretnutiu predchádzala jeho komunikácia s 

p. Lukáčom a p. Topcu a dohodnutí podmienok ktoré požaduje RK SZV. 

 

Uznesenie 2/3, Hl.6/0  

VV SZV berie na vedomie informácie predsedu SZV T. Chovanca, podpredsedu V. 

Hudeca.  

 

Bod č.4 Podanie od členov SZV – Návrh na zlepšenie vzpierania na Slovensku  

Zástupca športovcov SZV p. Ikréni predniesol pripomienky zaslané skupinou 

pretekárov a členov SZV na VV SZV. Vyjadrovali svoju nespokojnosť v rôznych bodoch. P. 

Ikréni pochválil ich snahu a záujem v daných veciach. Predseda SZV navrhol stretnutie s 

autormi listu a prediskutovať ich návrhy a postrehy, ktoré uviedli v termíne, ktorý nebude 

kolidovať s inými dôležitými záujmami SZV, ako aj osobnými záujmami zástupcami SZV. 

Termín november 2022 nevidí reálne.  

                                                                                                                                                                   

Uznesenie 2/4, Hl.6/0                                                                                                                                        

a) VV SZV prerokoval podanie, s tým, že berie na vedomie a navrhuje stretnutie 

s autormi podania vo forme online diskusie, kde sa prediskutujú skutočnosti 

uvedené v liste. 

b) VV SZV ukladá zástupcovi športovcov SZV p. Ikrénimu zorganizovať stretnutie 

s autormi listu. 

 

Bod č. 5 Plnenie rozpočtu a stav financií SZV    

Predseda SZV p. Chovanec uviedol výšku zostatkov na účtoch SZV. Pripomenul, že 

ešte sa bude refundovať čiastka od IWF za Development program. Pripomenul, že stále nemajú 

niektorí dokončené vyúčtovania voči SZV, CTM alebo ZCTM, príspevky na prípravu. Ďalej 

ešte nie sú vyplatené odmeny pre rozhodcov SZV, ktoré bude uzavreté až po finálovom kole 

ml. žiakov. Uviedol, že neúčasť na MS v Bogote (COL) ušetrila určité finančné prostriedky, 

ktoré by bolo najvhodnejšie použiť na prípravu na ME 2023 v ARM. 

 

Uznesenie 2/5, Hl. 6/0                                                                                                                                  

VV SZV berie na vedomie správu o plnení rozpočtu a stave financií SZV.  

 

Bod č. 6  

Vyhodnotenie súťaží:  

             a/ ME U15 a 17, Raszyn, Poľsko (príloha č. 4) 

             b/ ME U20 a 23, Durres, Albánsko (príloha č. 2 a 3) 

Reprezentačný tréner žien p. Gribanin predniesol správu o účasti žien na ME U20 a U23 

v Durrese (ALB) (príloha č. 2). Bola vyslovená spokojnosť s výsledkami pretekárok. 

Pripomenul umiestnenie Natálie Húšťavovej, Lenky Žembovej, ale aj Nikoly Seničovej. 

Uviedol, že s výkonmi dievčat bol spokojný okrem Nikoly Seničovej, kde sa stali podľa jeho 

názoru neprijateľné chyby v rozcvičovaní zo strany p. Topcu. Tvrdí, že v rozcvičovni nastal krik 



zo strany p.Topcu, ako sa dožadoval o zvyšovanie v pokusoch pre Seničovú.  

Ďalej VV SZV oboznámil so skutočnosťou, že RK SZV sa zhodla, že tréneri p. Topcu a 

Lukáč sa dopustili nepochopiteľnej chyby, keď pretekára Macuru neposlali v trhu na plánovaný 

európsky rekord, ale len o 2 kg menej, čím nechali vyhrať tureckého reprezentanta trh. Ďalej p. 

Gribanin uviedol, že pokiaľ bude on viesť jemu zverených reprezentantov, neumožní prístup p. 

Topcu alebo p. Lukáča do priestorov súťaže. V pokračovaní tohto sa prebral aj incident z 

reprezentačného sústredenia v Bobrove, kde na žiadosť p. Gribanina nebol p. Lukáč pustený do 

priestorov sústredenia,  a svoju prítomnosť podmienil zákazom ku vzpieračom počas ich 

tréningu. Predseda uviedol, že podľa informácií bolo všetko dohodnuté a p. Gribanin, ako tréner 

žien sa mal venovať ženám a p. Kružel chlapcom aj za účasti p. Lukáča. Predseda to zhodnotil 

ako neprofesionálny čin a neúcta k pretekárom, ktorým je p. Lukáč ich osobný tréner. 

Správa p. Lukáča a p. Topcu (príloha č. 3) bola zaslaná mailom predsedovi, ktorý ju 

následne preposlal členom VV. Ozrejmil, že určité skutočnosti, ktoré opísal p. Gribanin sa podľa 

obsahu z tejto správy udiali inak. Ďalej vyslovil požiadavku vydiskutovania si faktov 

zainteresovaných osôb tak, aby zbytočne netraumatizovali vzpieračskú verejnosť a vyslovil 

nádej, aby sa sily konečne spájali a nie rozdeľovali. 

Správy trénerov sú v prílohe zápisu. U15 a U17 vyhodnotil reprezentačný tréner p. 

Buzgo, ktorý nebol prítomný na VV a svoju správu poslal mailovou formou. 

 

Uznesenie 2/6,                                                                                                                                               

VV SZV berie na vedomie písomné správy zo súťaží.  

Hlasovanie: 5/0/1 sa zdržal p. Gribanin 

 

Bod č. 7 Správa o činnosti STK SZV  

             a/ Vyhodnotenie 3. kvartálu 2022  

             b/ Informácie, prestupy/hosťovania, kalendár STK SZV  

             c/ Predstavenie návrhu nového formátu MSR 2023  

             d/ Štart vzpieračov z Ukrajiny so statusom utečenca v SVK lige 

 

Predseda STK SZV p. Ikréni vyslovil spokojnosť s umožnením štartu pre všetky kluby 

vo finálových kolách líg. Uviedol, že prebehlo školenie a skúšky nových rozhodcov a v tejto 

činnosti plánuje pokračovať. Pripomenul, že ďalšie školenie formou online bude v decembri 

2022. Uviedol, že bude prístupné pre všetkých členov SZV.  

Návrh kalendára na rok 2023 je stále v kreovaní, uviedol, že súťaž mládeže sa roztiahne 

rovnomerne do celého roka. Táto úvaha má cieľ rozdeliť súťažný rok na jarnú a jesennú časť. 

Presné termíny ME a MS súťaži nie sú stále stanovené, čo sťažuje tvorbu kalendára SZV na 

rok 2023. Prestupy a hosťovania boli v poriadku a včas vykonané. Reagoval na pripomienku 

p. Kubáka, ktorý požiadal STK SZV o včasné zverejňovanie prestupov a hosťovaní. Predseda 

SZV uviedol, že by bolo vhodné každý štvrťrok zverejňovať prestupy a hosťovania.  

Podpredseda SZV p. Hudec načrtol svoju víziu o organizácii MSR v roku 2023. 

Uviedol, že má záujem organizovať MSR 2023, má v pláne zorganizovať súťaž väčšieho 

rozsahu, pozvať sponzorov, aby rozložili svoje predajne, pozvať KTN a Baby Barbel, ako 



vystupovanie na súťaži, organizácia školenia rozhodcov, prednášky pre trénerov, urobiť z 

MSR udalosť veľkého rangu, čo bude vrchol pre SZV a  pretekárov v SR. Uvedené, je v štádiu 

riešenia a postupne bude o danom informovať VV. Predseda uviedol, že o MSR ml. a st. 

žiakov má záujem BOB tak, aby boli vykonané cez víkend obidve kategórie, s čím aj súhlasil.  

Predseda SZV upozornil na skutočnosť, že na súťažiach SZV sa objavujú občania 

Ukrajiny, ako aj žiadosti o štart v súťažiach SZV. Vyslovil snahu im umožniť štart v ligách so 

zníženým poplatkom člena SZV tak, ako ho majú členovia SZV, ak ide o osobu utekajúcu pred 

vojnovým konfliktom a mládežníka.   

 

Uznesenie 2/7, Hl. 6/0  

a) VV SZV berie na vedomie hlásenie o činnosti STK SZV a vyhodnotenie 3. kvartálu 

2022 

b) VV SZV ukladá STK SZV zverejňovanie prestupov a hosťovaní kvartálne 

c) VV SZV ukladá STK SZV, aby zapracovala možnosť štartu ukrajinských 

utečencov -  mládežníkov do súťažného poriadku.  

 

Bod č. 8 Správa o činnosti RK a KM SZV  

              a/ Vyhodnotenie ZCTM 3. kvartál KM SZV 

              b/ Príprava HŠP na rok 2023 RK SZV  

              c/ Rôzne návrhy RK a KM SZV                                                                                                   

a) Člen KM SZV p. Gribanin upozornil na skutočnosť, že pretekári končiaci v U23 budú mať 

možnosť čerpania financií v prvom kvartály roka 2023. Príloha č. 5. 

b)  Príprava na HŠP 2023. Diskusia bude v decembri, táto prebieha v spolupráci s VŠC Dukla 

a SZV.                                                                                                                           

c) Člen RK p. Gribanin navrhuje usporiadať z ušetrených financií sústredenia na koniec roka 

2022 pre ženy a juniorky a pre mládež U15 a U17. Termín určil na prelome novembra a 

decembra 2022. p. Hudec mal otázku, čo je cieľom týchto sústredení ku koncu roka. Odpoveď 

p. Gribanina bola, že sa jedná o prípravu na rok 2023. Predseda vyjadril nesúhlas s organizáciou 

sústredení ku koncu roka, nechápe význam ďalšieho zaťažovania pretekárov, skôr by im doprial 

regeneráciu. P. Kružel pripomenul, nutnosť sústredenia, aby sme začlenili a vychovali viac 

pretekárov, mladých pretekárov, ktorí sú do budúcna dobrou investíciou. Predseda SZV vyzval 

na predloženie návrhu, výpočtu koncovej ceny sústredení, ktoré navrhujú bezodkladne. 

Ďalej p. Gribanin, žiadal o preplatenie cestovných nákladov (letenky) pretekárky Lenky 

Žembovej z miesta štúdia v USA na Slovensko, odkiaľ pokračuje na samotný štart ME alebo 

MS v réžii SZV. Predseda uviedol, že daná skutočnosť by zvýšila výdavky o cca 2000 - 4000€  

na pokrytie cestovných nákladov Lenky Žembovej. Predseda SZV vyzval p. Gribanina, aby 

pripravil návrh na riešenie danej problematiky, ktorú treba riešiť komplexne, hlavne vopred 

s poukazom, aby sa nevytvoril možný precedens v neprospech SZV.  

Predmetom diskusie boli aj možné odmeny pre juniorských medailistov z MS a ME 2022. 

Predseda navrhol, aby sa pripravil kľúč odmien, ktorý sa schváli po ukončení čerpania známych 

položiek z rozpočtu, ako CTM, ZCTM, príspevky pretekárom na prípravu a odmien 

rozhodcom.  



Uznesenie 2/8 , Hl. 6/0/0 

a) VV SZV berie na vedomie vyhodnotenie ZCTM 3. kvartál.   

b) VV SZV berie na vedomie prípravu na HŠP 2023 

c) VV SZV ukladá RK SZV vypracovanie finančného návrhu k organizácii 

požadovaných sústredení.   

d) VV SZV ukladá RK SZV vypracovanie kľúča na preplatenie leteniek Lenky 

Žembovej a kľuč odmien pretekárov za medailové umiestnenia v roku 2022. 

 

Bod č. 9 Medziľudské vzťahy vo vedení SZV  

Predseda ozrejmil členom VV, že po demokratickom rozhodnutí VV SZV zaradiť (akreditovať) 

p. Lukáča (formou samoplatcu), ako asistenta trénera p. Topcu nastala nevôľa k tejto 

skutočnosti zo strany p. Gribanina a údajne aj zo strany RK SZV. Uviedol, že zo strany p. 

Gribanina padli také slová, že je podplatený p. Lukáčom, avšak uviedol, že on to netvrdí, ale 

ním nemenovaní pretekári. Ďalej uviedol, že týmto činom VV SZV, začal predseda SZV 

ovplyvňovať prácu RK SZV, čím ju zároveň aj ponížil, čo je pre RK SZV neprijateľné. Ďalej 

tvrdí, že mu je p. Gribaninom vyčítané, že nezvládol rozpočet na rok 2022, a že jeho práca nie 

je hodná ani priemerného reprezentanta SR vo vzpieraní a zároveň ho viackrát upozornil, že ak 

nebude podľa jeho predstáv je ochotný ísť do pádu VV SZV. Tak isto mu bolo p. Gribaninom 

napísané, že aby začal redukovať svoj plat, na úkor príspevkov na prípravu pretekárov, a že 

nedohodol zmluvu s firmou Sportika do úspešného konca, teda k jej podpisu.  

Predseda následne uviedol, že zmluvu so Sportikou nepodpísal, je však s ňou naďalej 

v kontakte, upravil znenie zmluvy a dúfa, že v rok 2023 sa podpíše. Uvedené berie na seba ako 

jeho zlyhanie.  

Ďalej uviedol, že vyjadrenia a názory RK SZV sú tendenčné, mnoho krát subjektívne 

prezentované p. Gribaninom, pričom uviedol viac príkladov, kedy „My RK SZV“ je „ja 

Štefan“. Uviedol, že po nominácii p. Lukáča do Albánska, RK SZV pod silným vplyvom p. 

Gribanina vydáva rôzne rozhodnutia, o ktorých mnohokrát ostatní členovia nemajú vedomosť, 

čo sa mu viac krát potvrdilo, pri osobnej konfrontácii s inými členmi RK SZV. Uvedené platí 

aj pri pretekároch, kde p. Gribanin prezentuje  ich vyjadrenia, ktoré sú však v rozpore 

s vyjadreniami, ktoré pretekári prezentujú jemu. Predseda sa domnieva, že je to z dôvodu 

osobného sporu p. Gribanina s p. Lukáčom, ktorý negatívne ovplyvňuje chod RK SZV, ktorá 

sa stala nástrojom úvah, ktoré nie sú reálne oponované v čase. Tvrdí, že to je vymyslená kauza 

p. Gribanina, ktorá preukazuje jeho ochotu nespolupracovať s inými osobami, ktoré nenavrhne 

osobne, pričom mu viac krát ozrejmil, že radšej položí VV SZV. Predseda obhajoval 

rozhodnutie VV SZV poslať p. Lukáča do Albánska a viackrát sa dopytoval, aby uviedol, kto 

tvrdí, že je podplatený p. Lukáčom, lebo sa domnieva, že by mohlo ísť o trestný čin ohovárania. 

Ďalej sa ohradil k vyjadreniu, že robí menej ako priemerný reprezentant. Dopytoval sa akou 

metodikou zistil hodnotu práce priemerného reprezentanta a jeho práce. Vylicitoval p. 

Gribaninovi a členom VV druh a činnosti práce, ktoré vykonáva v prospech SZV. Uviedol, že 

nedostáva plat, ale odmenu pretože pracuje pre SZV na základe dohody, nie zmluvy, za čo je 

odmeňovaní v hrubom 500,- EUR, v čistom 350,- EUR mesačne. Ďalej mu vysvetlil, že 

žiadnou činnosťou neporušil Stanovy SZV. Ozrejmil mu prácu predsedu, ktorú vykonáva 



nezištne a prácu, ktorú vykonáva zištne, ktorú by mal vykonávať GS. Preto mu aj navrhol, že 

v prípade zohnania GS, ktorý bude vykonávať pracovné činnosti v danej odmene, ktoré uviedol 

je prípravný k 01.01.2023 takéhoto človeka ako GS SZV zamestnať, s tým, že sa bude venovať 

len práci predsedu v zmysle Stanov SZV.  

Ešte uviedol, že si váži prácu RK SZV a nie je si vedomý, že by ovplyvňoval resp. ponížil jej 

prácu zároveň však uviedol jej tendenčnosť po rozhodnutí VV SZV poslať p. Lukáča do 

Albánska.  

Čo sa týka príspevkov pretekárom uviedol, že mu nič nenaznačil, ale počas diskusie sa zhodli, 

že je to nutné, lebo kvôli príspevkom sa prešvihol rozpočet súťaží, kde táto položka nebola 

uvedená a nebola ani v HŠP prípravy pretekárov. Zdôraznil, že ako predseda mal na túto 

položku myslieť, pretože je za rozpočet zodpovedný, preto v novom rozpočte sa bude výslovne 

uvádzať suma na súťaž (letenky, poistenie, cestovné, diéty, pobyt, štartovné a pod.) a 

samostatná položka príspevky na prípravu na preteky.  

Záverom vyzval ostatných členov VV SZV, či sú ochotní položiť VV SZV, nikto sa nevyjadril 

kladne. P. Gribanin výslovne nič neuviedol. 

Podpredseda SZV p. Hudec vyzval p. Gribanina, aby neriešil vnútorné veci SZV pred 

pretekármi a zbytočne ich nezaťažoval tým, čo sa na nich nevzťahuje. Upozornil na vytváranie 

napätia, ktoré len zbytočne zaťažuje a hlavne nezaujíma reprezentantov. Nastáva z toho 

zbytočne napätie, či už v rozcvičovni alebo počas súťaže. 

Po slovách predsedu sa dostal VV do vášnivej diskusie, kde bol predseda p. Gribaninom 

vyzvaný na prijatie zodpovednosti na čo ku predseda odpovedal, že si nie je vedomý za čo by 

mal zobrať zodpovednosť, ale aj tak na najbližšom VZ SZV dá do programu návrh na 

vyslovenie jeho dôvery.  

Po čase p. Mutafov navrhol, aby sa body č. 9 a 10 odložili na rokovanie ďalší VV SZV.  

 

Pozn. cca. 15:10 hod. odišli z VV p. Trebichavský a p. Buschbacher.  

 

Uznesenie 2/9, Hl. 6/0 (Chovanec, Hudec, Ikréni, Mutafov, Kružel, Gribanin) 

a) VV SZV berie na vedomie prednesené názory členov VV. 

b) VV SZV schvaľuje, že predmet rokovania bodu č. 9 a 10 bude ešte bodom 

nasledujúceho VV SZV.  

 

Zapísal: V. Hudec  

Člen VV SZV  

 

 

Overil mailom       Overil mailom 

Overil: P. Mutafov      Ján Trebichvský   

Člen VV SZV       Člen VV SZV 

 

 

 



 

Ing. Tomáš Chovanec 

       predseda SZV  


