
SLOVENSKÝ ZVÄZ VZPIERANIA  

SLOVAK WEIGHTLIFTING FEDERATION  

Junácka 6, 832 80 Bratislava  
 

 

Zápis z 2.zasadnutia RK SZV zo dňa 25.11.2022 v Bobrove 

 

Otvorenie: 

Prítomní: Mgr. Ľudovít Buzgó, Ing. Štefan Gribanin, Mgr. Ondrej Kružel 

Prizvaný: Mgr. Pavol Trojčák 

Ospravedlnený: Ing. Štefan Korpa 

 

PROGRAM: 

1. Vyhodnotenie reprezentačných akcií v roku 2022 

2. Reprezentácia U15 a U17 v roku 2023 

3. Reprezentácia U20 a U23 v roku 2023 

4. Seniorská reprezentácia v roku 2023 

5. Systém príspevkov reprezentantom na rok 2023 

6. Situácia v SZV a vo VŠC Dukla Banská Bystrica 

7. Rôzne 

 

Program rokovania: 

Program rokovania RK SZV bol schválený bez pripomienok tak, ako bol uvedený v pozvánke.  

Uznesenie: 1/1,  

RK SZV schvaľuje program tak, ako bol uvedený v pozvánke. Za zapisovateľa volí p. Gribanina  

a za overovateľov p. Kružela a p.Buzga. 

 

Bod č. 1. 

Rozprava: Š.Gribanin v rozprave zhodnotil postupne všetky reprezentačné akcie v roku 2022. 

RK SZV sa zhodla, že celkovo, na základe umiestnení reprezentantov na jednotlivých 

reprezentačných akciách, nastal posun k lepším výsledkom, ale na využitie potenciálu 

jednotlivých pretekárov je potrebné naďalej koncepčne pracovať.  

Uznesenie: 1/2,  

RK SZV berie na vedomie vyhodnotenia reprezentačných akcií v roku 2022. 

 

Bod č. 2.  

Rozprava: RK SZV na základe aktuálnych výkonnosti navrhuje do reprezentácie U15 a U17 

nasledujúcich pretekárov: 

Dievčatá: Ráchel Závacká, Linda Svrčková, Vivien Takácsová, Kristína Lukáčová 

Chlapci: Filip Horvát, Fábio Ján Jakubík, Miroslav Škrobián, Filip Pagáčik. 

 

- Reprezentačný tréner U15 a U17 Ľudovít Buzgó naplánoval na 1.polrok 2023 3 

reprezentačné sústredenia. Vzhľadom na nejasnosti termínov ME U15 a U17, budú termíny 
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upresnené, s tým, že prvé sústredenie sa uskutoční v priebehu marca, po prvých 

mládežníckych súťažiach SZV. 

- Ľ.Buzgó mierne pozmenil výkonnostné kritéria na zaradenie do reprezentácie SR, ktoré 

vypracoval v minulom roku. Podotkol, že to nie sú nominačné kritéria na mládežnícke ME, 

či MS. 

Dievčatá 15                Chlapci 15                      Dievčatá 17            Chlapci  17 

Do 40kg -75/                Do 49kg-125/               Do 40kg-80/             Do 49kg-135/ 

45kg-80/                       55kg-135/                      45kg-85/                  55kg-145/ 

49kg-85/                       61kg-145/                      49kg-93/                  61kg-160/ 

55kg-95/                        67kg-160/                      55kg-100/                67kg-175/ 

59kg-103/                     73kg-175/                      59kg-110/               73kg-190/ 

64kg-113/                      81kg-190/                     64kg-120/                81kg-200/ 

71kg-123/                      89kg-205/                      71kg-130/                89kg-215/ 

76kg-130/                      96kg-215/                       76kg-140/               96kg-225/ 

81kg-140/                    102kg-225/                      81kg-150/             102kg-235/ 

+81kg-145/                   +102kg-235/                      +81kg-155/           +102kg+245/ 

- Ľ. Buzgó navrhol ako svojho asistenta pri U15 a U17 Mgr.Pavla Trojčáka. 

Uznesenie 2/1 

RK SZV schvaľuje na základe splnených kritérií do reprezentácie U15 a U17 vyššie 

spomenutých pretekárov, výkonnostné kritéria na zaradenie do reprezentácie U15 a U17 

a naplánované sústredenia. 

Uznesenie 2/2 

RK SZV schvaľuje Mgr.Pavla Trojčáka ako asistenta reprezentačného trénera U15 a U17. 

 

Bod č. 3. 

RK SZV na základe aktuálnych výkonnosti navrhuje do reprezentácie U20 a U23 nasledujúcich 

pretekárov. 

Ženy: Natália Viktorínová, Laura Svrčková, Lenka Žembová, Nikola Seničová 

Muži: Vladimír Macura, Sebastián Cabala, Gabriel Benyík, (v pozorovaní Michal Rehák, Patrik 

Víťaz). 

 

- Vzhľadom na nejasné termíny vrcholových súťaži juniorov v roku 2023 sa konkrétny plán 

prípravy s termínmi sústredení upresní ich určení. RK sa v rozprave zhodla, že v roku 2023 

sa budú niektoré sústredenia juniori/juniorky, juniori/muži, juniorky/ženy, muži/ženy 

znovu spájať, aby sa ušetrili finančné prostriedky SZV a vytváral sa jednotný tím 

reprezentácie SR a tiež preto, že v juniorskom výbere sú aj seniorskí reprezentanti. 

Reprezentační tréneri O.Kružel a Š.Gribanin predbežne naplánovali po 3 sústredenia do 

leta 2023. 

- RK SZV v rozprave prebrala výkonnostné kritéria na rok 2023 a poverila reprezentačných 

trénerov, aby do konca kalendárneho roku predostrela prípadné návrhy zmien. 

Uznesenie 3/1 

RK SZV schvaľuje navrhnutých pretekárov a systém sústredení.  
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Uznesenie 3/2 

RK SZV poveruje reprezentačných trénerov, aby prípadné zmeny vo výberových kritériách 

zaslali na pripomienkovanie najneskôr do konca kalendárneho roka. 

 

Bod č. 4. 

RK SZV na základe aktuálnych výkonnosti navrhuje do seniorskej reprezentácie nasledujúcich 

pretekárov: 

Ženy: Nikola Seničová, Lenka Žembová, Natália Hušťavová, Ivana Horná, Nina Rondzíková, 

Lucia Kršková (v pozorovaní Lenka Ďudíková) 

Muži: Sebastián Cabala, Karol Samko, (v pozorovaní Ján Marek Trebichavský, Viktor 

Ostrovský, Radoslav Tatarčík a Peter Poláček) 

- RK dospela k záveru, aby sa na ME 2023 ponechali limity z roku 2022. Po ME vyhodnotiť 

šance jednotlivých pretekárov a na ďalšie vrcholové kvalifikačné podujatia nominovať len 

pretekárov s možnosťou najlepšieho umiestnenia v kvalifikácii. 

- Vzhľadom na výkonnosť pretekárov v poslednom kvartáli 2022 spĺňajú výkonnostné 

podmienky na štart na ME 2023 nasledujúci pretekári: 

Sebastián Cabala h.k.73/ limit 285 kg/výkon 309 kg 

Nikola Seničová 81/200/214 

Lenka Žembová 76-81/193-200/197 

Ivana Horná 71/188/195 

Nina Rondziková 71/188/197 

Natália Hušťavová 64/183/186 

Lucia Kršková 64/183/184 

RK SZV určuje pretekárom kontrolný štart pred ME na súťaži SZV, prípadne Českej lige na 

potvrdenie výkonu. Ženy (max 3 kg pod limitom, muži max 5 kg pod limitom) 

 

- Z nominovaných pretekárov v štvrtom kvartáli nesplnil výkonnostné kritéria Karol Samko 

89/315/neštartoval na súťaži v dvojboji (nadhod 187,5kg na Top 12 Haviřov) 

a podmienkou štartu na ME 2023 je splnenie limitu. 

- Pretekári v pozorovaní musia na nomináciu splniť stanovený limit. 

- RK navrhuje pred ME 2 sústredenie pre mužov aj ženy. Termíny sa upresnia po schválení 

termínu ME a schválení kalendára SZV. 

 

p.Buzgó predostrel návrh, aby sa podobne ako v ženskej časti, spojilo vedenie mužskej 

a juniorskej reprezentácie a zodpovedným trénerom by sa stal O.Kružel. Odôvodnil to 

systematickosťou v prechode medzi juniorskou a mužskou časťou reprezentácie a tiež 

odbornosťou a skúsenosťami p.Kružela. 

Uznesenie 4/1 

RK SZV schvaľuje nomináciu pretekárov do seniorskej reprezentácie 

Uznesenie 4/2 

RK SZV schvaľuje a navrhuje VV nominovať vybraných pretekárov na ME. 

Uznesenie 4/3 
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RK SZV schvaľuje a navrhuje VV Mgr.Ondreja.Kružela na pozíciu reprezentačného trénera 

mužov. 

 

Bod č. 5. 

V rozprave Š.Gribanin oboznámil členov RK o záujme krátenia príspevkov predsedu SZV. RK 

SZV sa zhodla, aby sa systém príspevkov nemenil. Zmenu navrhuje len časti, kde nominovaný 

pretekár mal nárok pred splnením limitu na polovicu príspevok a po splnení limitu na 

dočerpanie druhej polovice. RK sa zhodla, aby celý príspevok mohol pretekár čerpať až po 

splnení limitu. 

Uznesenie 5/1 

RK SZV navrhuje nemeniť systém príspevkov pre reprezentantov. Zmenu navrhuje len v časti, 

kde pretekár môže čerpať akúkoľvek časť príspevku až po splnení limitu. 

 

Bod č. 6. 

V rozprave Š.Gribanin ozrejmil členom RK SZV situáciu vo vedení SZV a vo VŠC Dukla 

Banská Bystrica. Vyjadril sa, že vo vedení SZV sa nezhody dajú vydiskutovať, ale je absolútne 

nevhodné zverejňovať rôzne neoficiálne komunikácie členov v zápisoch VV, či v mailových 

komunikáciách, ak ma vedenie naďalej súdržne pracovať. 

Š.Gribanin ďalej ozrejmil problém vo VŠC Dukla Banská Bystrica, kde aj na vyhodnotení 

vzpierania vo VŠC naďalej R.Lukáč útočil na členov RK zavádzajúcimi klamstvami a jeho 

snahou je, aby vo VŠC Dukla Banská Bystrica pôsobili len pretekári, ktorí budú uznávať jeho 

autoritu. Oznámil členom RK, že na ME juniorov nemal pri tureckom trénerovi absolútne 

žiadne slovo a jeho hlavným zámerom je jeho udržanie si zamestnania na vojenskom mieste vo 

VŠC. 

Uznesenie 6/1 

RK SZV berie na vedomie informácie Š.Gribanina  

 

Bod č. 7. 

V bode rôzne Š.Gribanin a O.Kružel predstavili návrh, ktorý na online stretnutí predniesli VV 

R.Lukáč a C.Topcu, kde ponúkajú služby C.Topcu pre slovenskú reprezentáciu za 2000 eur 

mesačne.  

Uznesenie 7/1 

RK SZV navrhuje, aby sa R.Lukáč a C.Topcu neangažovali pri slovenskej reprezentácii 

a navrhuje, aby C.Topcu – ako osobný tréner niektorých pretekárov – nedostával žiadnu 

odmenu od SZV. 

Uznesenie 7/2 

RK SZV navrhuje, aby sa R.Lukáč vzdal funkcie trénera vo VŠC Dukla Banská Bystrica na 

úkor skutočného osobného trénera niektorých reprezentantov – C.Topcu. 
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