
 
SLOVENSKÝ ZVÄZ VZPIERANIA 
SLOVAK WEIGHTLIFTING FEDERATION 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 
www.vzpieranie.sk 
  

Zápis zo 4. zasadnutia VV SZV zo dňa 02.12.2022 

penzión Blesk, Ružomberok 

 
Prítomní členovia VV SZV:  

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

Prítomný kontrolór SZV:  

M. Buschbacher 

Prítomný zástupca športovcov SZV: 

M. Ikréni - online 

Neprítomný člen VV SZV:  

O. Kružel – ospravedlnený 

 

PROGRAM: 

1. Kontrola uznesení z ostatných VV SZV      Chovanec                                                                                         

2. Informácie predsedu/podpredsedu SZV o činnosti - Development program IWF (spolu s KV 

SZV), Dohoda o vzájomnej spolupráci s FTVaŠ Bratislava UK, Zahraničné vzťahy SZV s EWF, 

IWF 2022 a 2023 zhodnotenie a vízia (Hudec), Oponentúra NŠC, Inventarizácia SZV, Zmena vo 

vyplácaní cestovného – návrh.                                                                                                                                                               

3. Plnenie rozpočtu a stav financií SZV      Chovanec                                                                                               

4. Správa o činnosti STK SZV – návrh kalendára SZV na rok 2023, ostatné  Ikréni                                           

5. Správa o činnosti RK SZV (zasadnutie zo dňa 25.11.2022), KM SZV(letná škola 2022) 

poverení členovia VV SZV                                                                                                                                                    

6. Správa RK SZV         Gribanin                                                                                                                                                                       

7. Návrh na odvolanie druhého podpredsedu SZV, v prípade odvolania, voľba nového druhého 

podpredsedu SZV         Chovanec                                                                                                                                 

8. Návrh zmeny Štatútu Reprezentačnej komisie SZV zo dňa 16.07.2022 Chovanec                                                    

9. Diskusia                                                                                                                                                             

10. Záver 

 

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

pripomienok. 

Odhlasované bolo aj: 

Zapisovateľ: V. Hudec, Overovateľ: Dr. Mutafov P., Gribanin Š.. 

 

Uznesenie 4/1, Hl. 5/0/1 Trebichavský  

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

 

Bod č. 1  

Kontrola uznesení, referuje T. Chovanec  

http://www.vzpieranie.sk/
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uznesenie 3/4a VV SZV ukladá zástupcovi športovcov SZV p. Ikrénimu zorganizovať stretnutie 

s autormi listu. Splnené                                                                                                                                        

uznesenie 3/7b VV SZV ukladá STK SZV zverejňovanie prestupov a hosťovaní kvartálne.  

Splnené 

uznesenie 3/7c VV SZV ukladá STK SZV, aby zapracovala možnosť štartu ukrajinských 

utečencov - mládežníkov do súťažného poriadku. Splnené 

uznesenie 3/8c VV SZV ukladá RK SZV vypracovanie finančného návrhu k organizácii 

požadovaných sústredení. Splnené 

uznesenie 3/8bVV SZV ukladá RK SZV vypracovanie kľúča na preplatenie leteniek Lenky 

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

 

Uznesenie 4/2, Hl 6/0 

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

 

Bod č. 2                                                       

Informácie predsedu/podpredsedu SZV o činnosti - Development program IWF (spolu s KV 

SZV), Dohoda o vzájomnej spolupráci s FTVaŠ Bratislava UK, Zahraničné vzťahy SZV s 

EWF, IWF 2022 a 2023 zhodnotenie a vízia (Hudec), Oponentúra NŠC, Inventarizácia SZV, 

Zmena vo vyplácaní cestovného – návrh.           

● Development program IWF. Člen VK SZV p. Mutafov poďakoval zúčastneným členom 

VV SZV a KV SZV, ktorí sa podieľali na uskutočnení a organizovaní predmetnej 

vzdelávacej akcie, ďalej poďakoval prednášajúcim a ostatným členom VK SZV za 

odvedenú prácu. Prejavil spokojnosť s propagáciou, hlavne vysoký počtom zúčastnených 

poslucháčov, čo bolo cca 200 osôb. Škoda bola len, že sa mohlo zúčastniť viac členov 

SZV. Ďalej informoval o spolupráci SZV a FTVŠ v Bratislave, pri školení trénerov 

vzpierania. Predseda SZV doplnil, že v budúcnosti sa plánuje ďalší seminár pod hlavičkou 

IWF s medzinárodnou účasťou s odborníkmi a členmi komisií IWF a EWF. 

● Predseda SZV p. Chovanec ozrejmil, že bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi SZV a 

FTVaŠ v Bratislave. Táto skutočnosť dodá na vážnosti a profesionalite v školení trénerov 

vzpierania. 

● Oponentúra NŠC. Predseda navrhol všetkých výkonnostne vyhovujúcich pretekárov 

hlavne pretekárov U15 a 17 a L, Žembovú, o prijatí bude rozhodovať NŠC v zmysle 

internej smernice, najväčšie šance má N. Viktorínová, ostatní, ak tak v kategórií D. 

● V prípade vyplácania cestovných nákladov pre kluby sa predseda SZV vyjadril, že sa na 

tejto problematike pracuje. Sekretariát SZV vydá novú alebo pozmenenú smernicu SZV. 

Cestovné sa zvýši z 0,19 na 0,20 na kilometer. Predseda uviedol že sa bude zvyšovať 

cestovné pre delegovaných rozhodcov. Cestovné náhrady sa budú refundovať klubom na 

základe nimi vystavenej faktúry. Tieto zmeny musia nastať, aby sme naplnili zákonné 

kritéria v zmysle zákona o športu, v nadväznosti a povinnosti poskytnúť členom príspevky 

z príspevku, ktorý nám poukáže Min. školstva. Všetky zmeny budú uvedené 

v Ekonomickej smernici SZV.  

● V štruktúrach VŠC Dukla B.B, Nikola Seničová a Sebastian Cabala by mali ísť na plný 
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úväzok, je snaha Vlada Macuru dopracovať na určitý úväzok na Dukle.   

● Podpredseda SZV p. Hudec predniesol celoročnú prácu a vzťahy smerom k EWF a IWF. 

Blízke vzťahy načrtol s vedením EWF, kde spomenul Dr. Mihajloviča-generálny sekretár 

EWF. V IWF máme blízke vzťahy s niekoľkými viceprezidentmi ako p. Krol alebo p. 

Adamfi. Spomenul úzku spoluprácu s 1.viceprezidentkou IWF p. Ursulou Papandrea. 

Postavenie SZV vo svete sa pohlo vo veľkom vpred, zaznel návrh/požiadavka na 

organizovanie podujatia európskeho rangu. Spomenul veľkú odozvu na medzinárodný 

seminár organizovaný na FTVaŠ Bratislave. 

● Predseda uviedol, že treba splniť zákonnú povinnosť inventarizácie majetku SZV. 

Uviedol, že v majetku SZV je ešte materiál, ktorý bol zakúpený na MS v roku 2012(činky, 

stojany, PC, TV a pod.), žiacke tyče zakúpené v roku 2012, NB a tlačiareň. Tieto navrhuje 

vyradiť. Majetok nadobudnutý od roku 2018 navrhuje ponechať v majetku SZV. 5 x NB, 

2 tlačiarne, 3 ks digitálnych váh /WDK, BOB, KNK/, činky eleiko, čierny čínske, 

dataprojektor 2 ks, ultrazvuk prístroj. Navrhuje Inventarizačnú komisiu: Chovanec 

predseda, členovia Ikréni, Gribanin. Likvidačnú komisiu: Hudec – predseda, členovia 

Mutafov, Trebichavský 

 

Uznesenie 4/4, Hl.6/0  

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

Hudeca a p. Mutafova. 

b) VV SZV schvaľuje vykonanie Inventarizácie majetku SZV od 05. do 09. decembra 2022 

a Inventarizačnú a likvidačnú komisiu SZV tak, ako ju navrhol predseda.  

 

Bod č. 3                                                                                                                                                         

Plnenie rozpočtu a stav financií SZV   

Predseda SZV uviedol, že momentálne sa k dnešnému dňu na účte nachádza cca 29 000€, táto 

suma sa bude meniť, nakoľko niektorí ešte stále nemajú doriešené vyúčtovania CTM alebo ZCTM. 

Tento rok 2022 sa to ešte toleruje a berie s rezervou. Do budúcna upozornil na vážnosť včasného 

vyúčtovania nákladov pre pretekárov a kluby. Upozornil, že sa bude postupovať v zmysle 

smernice a bude sa to sledovať. Z uvedených financií sa bude hradiť ešte letná škola vzpierania, 

sústredenie, poskytnutá strava pre Macuru a obligatórne cyklické náklady SekSZV. Po odrátaní 

ním predpokladaných výdajov SZV by malo ostať na účte na konci roka 2022 cca 7000€. Rozpočet 

na rok 2023 ešte nie je známy, stále sa čaká na postoj vlády SR a s ním spojené hlasovanie NR SR 

o rozpočte SR na rok 2023, podklady a metodika od ministerstva školstva je verejne jasná daná 

a vecne zrozumiteľná. Vyzval členov VV ako aj SZV, aby si ju naštudovali, lebo vidí značné 

rezervy v jej implementácii. Uviedol, že on dané nevykladá, nie je jej tvorcom a nie je znalý daný 

problém vykladať ostatným bez ich minimálnych základov v danej problematike, ktoré by si mali 

naštudovať, ak sú v danej veci diskutovať vo vecnej rovine. Ďalej uviedol, že sa to netýka len 

príspevku na činnosť SZV ale aj ostatných príspevkov od Min. školstva, ako príklad uviedol 

príspevok úspešným trénerom alebo top tím SR.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Uznesenie 4/4, Hl.6/0                                                                                                                                        

VV SZV berie na vedomie plnenie rozpočtu a stav financií SZV.        
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Bod č. 4                                                                                                                                                              

Správa o činnosti STK SZV – návrh kalendára SZV na rok 2023, ostatné  

Predseda STK SZV p. Ikréni pripomenul, že návrh kalendára rozposlal členom VV SZV, 

informoval ich o prvom návrhu kalendára 2023. Priblížil, že  MSR by sa konalo v Štúrove, kde sa 

zlúči niekoľko vekových kategórií. Súťaž sa plánuje začať v piatok, pokračovala by v sobotu a 

skončila by sa v nedeľu. Ide o nový projekt SZV, kde sa plánujú aj sprievodné akcie organizované 

SZV, ako príklad uviedol napr. seminár trénerov, školenie rozhodcov a iné. Ďalej upozornil, že 

kalendár sa zostavuje ťažko, nie sú známe miesta a termíny ME alebo MS. Je treba brať na ohľad 

aj skutočnosť, že sa začala kvalifikácia na OH 2024.            

Návrh motivačného odmeňovania klubov za organizovanie súťaži bol prednesený. Kluby budú za 

organizáciu zbierať body, na základe bodového zisku, budú na konci roka odmenené. Člen STK 

SZV p. Hudec ozrejmil, že STK bude sledovať zabezpečenie súťaží podľa platného súťažného 

poriadku, ktorý sa bude trošku upravovať, hlavne pri povinnosti organizovania finálových kôl, kde 

je bádať, že pri zvýšenom organizačnom zabezpečení sa úroveň tohto kolá nezvyšuje, Budú dané 

ďalšie povinnosti organizátora ako povinná tabuľa/televízor pre divákov. Keďže má SZV 

odmeňovať, okrem materiálneho/organizačného zabezpečenia, tak sa bude očakávať zlepšenie 

úrovne súťaži. Bolo pripomenuté, aby kluby začali používať pridelení materiál od SZV, činky 

alebo váhy na váženie pretekárov. V tomto bode bol vyzvaný predseda SZV, aby dohliadal na 

SekSZV zmluvy a faktúry, ktoré poukazujú, že daným klubom bol daný materiál do správy, nech 

ho zverejní hlavným rozhodcom, ktorí budú uvedené sledovať.  

Predseda STK SZV avizoval zmenu prestupového poriadku, ide o presnejšie prepracovanie a 

úpravu výkladu inštitútov v prestupovom poriadku.           

                                                                                                                                    

Uznesenie 4/5, Hl. 6/0                                                                                                                                   

a)VV SZV berie na vedomie správu o činnosti STK SZV - návrh kalendára 2023 

b)VV SZV ukladá STK za úlohu vypracovať plán motivácie pre kluby, upresniť bodovací 

systém tak, aby bol pre všetky kluby realizovateľný a predsedu jej implementáciu do novej 

ekonomickej smernice SZV. 

c)VV SZV ukladá STK SZV dokončiť súťažný kalendár SZV na rok 2023 a vyzvať kluby 

na prihlásenie sa k organizácii súťaži. 

e)VV SZV ukladá STK SZV prepracovať prestupový poriadok SZV a upraviť súťažný 

poriadok o minimálne povinnosti pri organizovaní finálového kola dlhodobých líg SZV. 

 

Bod č. 5 a 6                                                                                                                                                              

Správa KM SZV a RK SZV.  

 

Člen RK SZV p. Gribanin rozposlal správu zo stretnutia KM SZV a RK SZV. KM SZV navrhuje 

podobný rozpočet pre rok 2023 ako v roku 2022. Ozrejmil, že v roku 2022 sa LŠ neuskutočnila 

pre problém ubytovania, ktoré na poslednú chvíľu zabrali utečenci z Ukrajiny a v roku 2023 sa už 

LŠ uskutoční prezenčne. RK SZV má pripravený plán na usporiadanie letnej školy. KM SZV ešte 

dorieši nákupy výbavy pre pretekárov. Predseda SZV ozrejmil, že je nutné počkať na výšku 

financií poskytnutých od min. školstva SR, z tohto dôvodu je v tomto čase ťažké počítať dopredu. 

Člen RK SZV p. Gribanin uviedol, že do reprezentácie U15 a U17 na návrh p. Buzga zaradení 
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Závacká R., Svrčková L. a Takáčová V. a Lukáčová K., medzi chlapcami Horvát F., Jakubík F., 

Škrobian M. a Pagáčik F.. Úpravy neboli žiadne. reprezentačný tréner p. Buzgó navrhol ako svojho 

asistenta p. Mgr. Pavla Trojčáka z DRU. Predseda SZV sa dopytoval na limity pre účasť na ME, 

odpoveď bola, že sa na tejto veci pracuje a po novom roku sa všetko vydá aj s pripomienkami, 

ktoré dnes na VV odznejú. Do reprezentácie U20 a U23 bola zaradená Viktorínova, v sledovaní 

sú Rehák a Víťaz, s danými pretekármi sa počíta a budú monitorovaní. Kompletný menný zoznam 

pretekárov je v zápise zo zasadnutia RK SZV, ktorý je prílohou zápisu. Predseda SZV sa pýtal na 

kritéria pre zaradenie spomenutých pretekárov. Pýtal sa na pretekára Sedláčika N. a Kočára M., 

ktorí sa prejavujú výkonmi respektíve prejavili záujem o reprezentáciu. p. Gribanin prisľúbil 

komunikáciu s uvedenými pretekármi a nevylúčil aj možnosť zaradenia aj iných pretekárov. V 

seniorskej reprezentácii skončil Tatarčík, ktorý má však naďalej záujem o trénovanie a prípravu 

na súťaže a tak isto P. Poláček, Ostrovský je výkonnostne nedostatočný. Na ME je predbežne 

nominovaných a schválených 6 žien a Cabala. Samko musí splniť limit a Trebichavský, 

Ostrovský, Poláček sú v pozorovaní. Títo pretekári ostávajú v pozorovaní. Stabilne sú v 

reprezentácii mužov Cabala a Samko. Naďalej sa počíta aj s Trebichavským . Do OH kvalifikácie 

sa počíta so všetkými na ME 2023, ale po MS 2022 a hlavne ME 2023 sa okruh zúži a vyselektuje 

sa TOP OH vzpieračský team. Ostatní pretekári sa samozrejme budú zúčastňovať súťaži, na ktoré 

budú mať výkonnosť. Predseda p. Chovanec sa informoval o nastavení limitov pre zaradenie do 

reprezentácie. P. Trebichavský žiadal o prepracovanie limitov a ich upravenie.  

Predseda SZV poveril RK SZV aby pracovala s presnejšími číslami, aby RK SZV vypracovala 

požadované náklady na jednotlivé sústredenia a výjazdy na reprezentačné súťaže.  

RK SZV navrhol príspevky pre medailistom z roku 2022 na prípravu na ME 2022. VV SZV návrh 

schválil.                                                                                                                                                 

Návrh RK SZV, ktorý dal p.Buzgó, aby O. Kružel prevzal vedenie seniorskej reprezentácie sa 

prediskutoval a na návrh P. Mutafova sa presunul na nasledujúci VV SZV. V danej veci bola 

vedená diskusia, v ktorej bolo vyjadrených niekoľko názorov zo strany všetkých členov VV SZV. 

Z tohto dôvodu sa tento bod presúva na ďalšie sedenie VV SZV. 

                                                                                                                 

Uznesenie 4/6,   HL. 6/0                                                                                                                                           

a) VV SZV berie na vedomie správu o činnosti KM SZV 5/0/1 sa zdržal p.Gribanin.                             

b) VV SZV schválil jednohlasne p. Trojčáka za asistenta reprezentačného trénera U15 a 

U17.              

c) VV SZV upresní a verifikuje správu RK SZV až po uzavretí rozpočtu na rok 2023. 

d) VV SZV schvaľuje časť správy RK SZV ohľadom príspevku medailistom z MS a ME 

2022.  

 

Bod č. 7 

Návrh na odvolanie druhého podpredsedu SZV, v prípade odvolania, voľba nového druhého 

podpredsedu SZV  

Predseda SZV p. Chovanec ozrejmil dôvod odvolania p. Gribanina z postu druhého podpredsedu 

SZV. Uviedol, že dôvera medzi nimi už nie je taká aká bola, uviedol, že v prípade jeho 

zastupovania by nevedel s kľudom zveriť SZV do jeho vedenia. Ozrejmil, že existuje možnosť, 

keď by po predsedovi a prvom podpredsedovi musel zastupovať SZV p. Gribanin v rôznych 
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dôvodných veciach.  

Slova sa ujal p. Chovanec, ktorý uviedol, že s odvedenou prácou ako trénera nie je žiadny problém, 

v tejto veci nechce nič meniť. Vadí mu skôr prístup k niektorým skutočnostiam. P Gribanin 

poznamenal že nedôvera medzi ním a predsedom SZV je vzájomná. Ďalší sa vyjadril p. Hudec. 

Pochválil prácu p. Gribanina ako trénera žien, mal tú časť mu pomáhať napríklad na MS juniorov 

2022 v (GRE), tiež uviedol, že ako tréner má p. Gribanin jeho podporu aj naďalej. Vyčítal mu 

najmä neutíchajúci spor medzi p. Gribaninom a p. Lukáčom. Ďalší problém vidí p. Hudec v jeho 

prístupe k niektorým veciam, ktoré sa majú riešiť vo vnútri SZV. P. Gribanin uviedol, že spor s p. 

Lukáčom je nekonečný. A tiež uviedol, že p. Lukáč nikdy neprestane s osočovaním jeho osoby. 

P. Mutafov navrhoval preložiť danú problematiku. P Chovanec trvá na riešení tejto problematiky, 

nevidí dôvod na presun tohto bodu. Nič by to nevyriešilo na skutočnosti, že vzťahy medzi 

predsedom a druhým podpredsedom ochladili. P Trebichavský uznal, že predmetom sporov ja asi 

p. Lukáč a skutočnosť že cestoval na ME U20 a U23. P. Ikréni ozrejmil, že p. Lukáč tam šiel na 

žiadosť pretekárov samotných a VV jeho účasť riadne schválil, ako samoplatcu.   

Predseda SZV vyzval k hlasovaniu na odvolanie p. Gribanina z postu druhého podpredsedu SZV. 

za: Hudec, Ikréni, Chovanec proti: Trebichavský zdržal sa: Mutafov, Gribanin 

Pozn.  

P. Kružel sa pred VV SZV písomne vyjadril, že je proti odvolaniu p. Gribanina. Uvedené sa 

nebralo na vedomie, nakoľko nebol prítomný prezenčne ani online na zasadnutí.   

Predseda SZV p. Chovanec vyzval členov na návrh nového 2. podpredsedu, on sám navrhol na 

post druhého podpredsedu SZV p. Ikréniho, ktorý návrh prijal. Iné návrhy neboli 

za: Hudec, Chovanec, Mutafov, Ikréni,  proti:0  zdržal sa: Gribanin, Trebichavský  

                                                                                                                                                            

Uznesenie 4/7, Hl. 6/0  

a) VV SZV odvolal p. Gribanina z postu druhého podpredsedu SZV 

b) VV SZV volí za druhého podpredsedu p.Ikreniho                                                                             

 

Bod č. 8                                                                                                                                                            

Návrh zmeny Štatútu Reprezentačnej komisie SZV zo dňa 16.07.2022  

Predseda ozrejmil, že neplánuje momentálne zmeniť nič zásadné meniť, pokiaľ budú informácie 

z RK SZV naďalej dôverné a pravdivé. Ozrejmil, že chce svojou prítomnosťou na rokovaní RK 

SZV overiť informácie a zúčastniť sa na sedení RK SZV, aby mal lepší prehľad plus dať toto 

právo aj zástupcovi športovcov. P Gribanin pripomenul, že predseda SZV sa môže kedykoľvek 

zúčastniť na stretnutí ktorejkoľvek komisie SZV, ďalej prisľúbil že predsedu bude vždy 

informovať o činnostiach komisií ktorých je členom. P.Mutafov navrhol odložiť prerokovanie 

daného bodu a vyzval na dôkladné preštudovanie možností, preto dal procedurálny návrh 

o preloženie tohto bodu na rok 2023. 

                                                                                                                                                           

Uznesenie 4/8 , Hl. 6/0 

a) VV SZV schválil procedurálny návrh p. Mutafova a ukladá vyriešenie bodu na VV SZV 

v roku 2023      
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Diskusia.  

Predseda SZV ozrejmil, že Informačný systém športu, slúži na zber informácii o športovcoch a 

funkcionároch v športe.                                                                                                                                    

P. Chovanec požiadal členov VV SZV, aby formou mailu informovali aj kontrolóra SZV p. 

Buschbachera o svojich bodoch, ktoré predkladajú VV SZV.  

Ďalej vyzval STK SZV, aby vyzvali pretekárov Cabalu a Rondzíkovú, aby uhradili poplatok za 

svoje zahraničné hosťovanie za rok 2022, ak budú hosťovať aj v roku 2023 urobili tak pred 

štartom. 

Predseda SZV navrhuje, aby sa pokračovalo v korešpondenčnej súťaži, ako tomu bolo počas 

kovidu - pohár STK SZV, aj budúci rok 2023.                                                                                                               

Vyzval RK SZV, aby si zvolili svojho predsedu. 

Chovanec uviedol riešenie odmeny pre trénera J. Topcu za prípadné reprezentačné trénovanie 

mužskej časti tímu. Táto vec je v riešení a pracuje sa na nej aj za účasti VŠC, pripomenul, že keď 

odmeniť jedného, tak aj ostatných. Plne rešpektuje postoj RK SZV, ktorý je vyslovený v zápise 

a tak isto postoj ostatných členov VV. Dôležité je, aby VV SZV na svojom prvom zasadnutí v roku 

2023 rozhodol, či áno alebo nie, a aby sa táto téma a ponuka, ktorá bola položená členom VV 

uzavrela.  

Uznesenie 4/9, Hl. 7/0                                                                                                                                               

VV SZV berie na vedomie príspevky v bode Diskusia 

 

Zapísal: Vladimír Hudec - člen VV SZV  

 

 

Overil:                                                                                                                                                                 

Ing. Štefan Gribanin  

Člen VV SZV  

 

PhDr. Pavol Mutafov 

Člen VV SZV                  

                                                                                                                                                                                            

 Ing. Tomáš Chovanec  

       predseda SZV  

 


