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Zápis z 1. zasadnutia VV SZV zo dňa 11.01.2023
VŠC Dukla Banská Bystrica

Prítomní členovia VV SZV:
T. Chovanec, V. Hudec, Š. Gribanin, P. Mutafov, J. Trebichavský, O. Kružel
Prítomný zástupca športovcov SZV:
M. Ikréni – online
Pozvaní:
R. Lukáč, P. Kobela - k bodu č.2 (zástupcovia VŠC)

PROGRAM:
1. Otvorenie VV SZV, schválenie programu, overovateľov, zapisovateľa VV Chovanec
2. Plán prípravy reprezentácie SR 2023, HŠP VŠC RK SZV/pozvaný zástupca VŠC
3. Kontrola uznesení z ostatných VV Chovanec
4. Informácie predsedu SZV o činnosti (rozpočet na rok 2023 - zmluva, stav financií SZV, NŠC,
príprava VZ 2023, development program IWF 2022 a pod. Chovanec
5. Rozhodnutie o prijatí nového člena SZV - IRON GYM Prešov o.z. Chovanec
6. Nominácia na MS U17, Durres, Albánsko, marec - apríl 2023 Gribanin
7. Návrh rozpočtu SZV 2023 Chovanec
8. Schválenie Ekonomickej smernice SZV Chovanec
9. Ustanovenie kontaktnej osoby SZV, ktorá bude mať na starosti antidopingové vzdelávanie členov
SZV v spolupráci so SADA Chovanec
10. Schválenie CTM/ZCTM 2023 Kružel
11. STK SZV Ikréni/Hudec
Schválenie nového Prestupového poriadku SZV
Schválenie aktualizovaného Súťažného poriadku SZV
Informácie STK SZV (súťažný ročník 2023, hosťovanie/prestupy, kalendár SZV a pod.)
12. Informácie gestorov komisií RK, KM, KV. Gestori pri VV SZV
13. Rôzne – development program IWF 2023, trénerská licencia IWF,
14. Diskusia
15. Záver

Bod č.1
Na úvod bol schválený program rokovania tak, ako bol uvedený v pozvánke a rozšírení o bod
„Zmena Štatútu Reprezentačnej komisie SZV zo dňa 16.07.2022“, predkladá Chovanec, ktorý bude
bod. č 13 rokovania VV, a ostatné sa posunú na 14, 15 a 16 bod.
Odhlasované bolo aj:
Zapisovateľ: V. Hudec, Overovateľ: M. Ikréni, Trebichavský J.

Uznesenie 1/1, Hl. 7/0/0
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VV SZV schvaľuje program VV SZV aj s doplnením, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Bod č. 2
Plán prípravy reprezentácie SR 2023, HŠP VŠC - RK SZV/pozvaný zástupca VŠC
K tomuto bodu boli pozvaní hlavný tréner vzpierania VŠC p. Rudolf Lukáč a p. Kobela z vedenia
VŠC. Plán činnosti už bol v tomto čase známy a členmi VV SZV naštudovaný. P Lukáč predniesol
otázku, či by bolo možné prvé naplánované sústredenie presunúť z Bobrova do priestorov Dukly v
BB. Odôvodnil to tým, že pretekári sa budú 3 týždne sústrediť v Turecku a po príchode by im
vyhovovalo ostať v BB. Ďalší dôvod uviedol, že DUKLA dokáže poskytnúť špičkovú prípravu,
vynikajúce podmienky a za nižšie náklady, čím by SZV ušetril financie.
P. Gribanin stručne pripomenul, že termín a miesto boli dané a sú nemenné.
Ďalšia žiadosť p. Lukáča bola možný štart Vladimíra Macuru na ME seniorov v Jerevane (ARM) v
apríli, nakoľko pre neho najbližší vrcholový štart pripadá až na august, čo je veľmi dlhé obdobie
bez vrcholovej súťaže.
O. Kružel vyjadril súhlas ale pripomenul, že sú stanovené limity smerom k ME. Navrhol, že žiadosť
prerokuje v RK SZV.
Poslednou otázkou p. Lukáča bolo, trénerské obsadenie na vrcholových podujatiach reprezentantov,
pri ktorých pôjde o priamy boj o OH v Paríži. Navrhoval ponechať zostavu trénerov tak, ako tomu
bolo na ME U20 a U23 v Durres 2023, kde to prinieslo svoje výsledky.
P. Gribanin položil otázku na p. Kružela, ktorý je navrhnutý na reprezentačného trénera seniorov, či
si vie predstaviť spoluprácu s trénerom J.Topcu a R.Lukáčom. Odpoveď znela áno, vie si to
predstaviť, i keď s p. Lukáčom menej.
P. Gribanin túto možnosť pripustil v tom prípade, ak sa Lukáč a Topcu budú zaoberať len s
mužskou časťou a nebudú zasahovať do tej ženskej.
P. Hudec pripomenul, aby sa nezabudlo, kto je zodpovedný za ženskú časť, tak nech sa zaoberá len
s tou a kto za mužskú, tak nech si rieši tú, žiadne experimenty a neformálne dohody.
P. Trebichavský vyčítal chyby p. Lukáča, ktoré ako tréner vykonal voči J.M.Trebichavskému na
súťažiach.
P. Mutafov pripomenul, že tieto problémy mali byť prejednané vopred a teraz je treba uzavrieť plán
prípravy.
Následne predseda uzavrel rozpravu.
Na záver p. Kobela poďakoval za medailové úspechy z roku 2022, smerom k DUKLE pretekári
zanechali obrovský úspech. Teší sa na ďalšiu spoluprácu a aspoň na také úspechy ako to bolo v roku
2022.
Predseda vyzval k hlasovaniu, aby na návrh RK SZV bol p. O Kružel reprezentačný tréner
seniorskej reprezentácie. P Mutafov žiadal, aby nový tréner zlepšil komunikáciu medzi
zainteresovanými pretekármi a trénermi v kluboch.
Za: Gribanin, Trebichavský, Kružel, Mutafov
Proti: Chovanec,
Zdržal sa: Hudec
Neprítomný: Ikréni (pre výpadok pripojenia bol offline)

Uznesenie 1/2,
a) VV SZV schvaľuje p. O Kružela za trénera mužskej seniorskej reprezentácie SR
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Hl. 4/2/1
b) VV SZV berie na vedomie informáciu o HŠP Dukly BB

Hl. 7/0/0

Bod č. 3
Kontrola uznesení z ostatných VV SZV
uznesenie 4/5b VV SZV ukladá STK za úlohu vypracovať plán motivácie pre kluby, upresniť
bodovací systém tak, aby bol pre všetky kluby realizovateľný a predsedovi jej implementáciu do
novej ekonomickej smernice SZV. Splnené
Bodovací systém sa upresní a predloží na schválenie VV SZV. Plán motivácie bol implementovaný
do Ekonomickej smernice SZV.
uznesenie 4/5c VV SZV ukladá STK SZV dokončiť súťažný kalendár SZV na rok 2023 a vyzvať
kluby na prihlásenie sa k organizácii súťaži. Splnené
uznesenie 4/5d VV SZV ukladá prepracovať prestupový poriadok SZV a upraviť súťažný
poriadok o minimálne povinnosti pri organizovaní finálového kola dlhodobých líg SZV. Splnené
uznesenie 4/6c VV SZV upresní a verifikuje správu RK SZV až po uzavretí rozpočtu na rok 2023.
Splnené
uznesenie 4/8 VV SZV schválil procedurálny návrh p. Mutafova a ukladá vyriešenie bodu na VV
SZV v roku 2023.
Splnené. Uvedené je zahrnuté zmenou programu VV SZV.

Uznesenie 1/3, Hl 5/0/0 neprítomní: Kružel a Gribanin
VV SZV berie na vedomie kontrolu plnení uznesení z ostatného zasadnutia VV SZV.

Bod č. 4
Informácie predsedu SZV o činnosti (rozpočet na rok 2023 - zmluva, stav financií SZV, NŠC,
príprava VZ 2023, development program IWF 2022 a pod.

● Predseda SZV p. Chovanec predniesol momentálny stav financií. Vyjadril spokojnosť s
rozpočtom na rok 2023, čo predstavuje finančnú čiastku 347 379 € z Ministerstva školstva
na činnosť. Na začiatok roka boli zaplatené poplatky za členstvo v EWF - 400 €.

● NŠC bol vybraný jeden pretekár Natália Viktorínová. Odôvodnil to prísnymi výberovými
kritériami v NŠC.

● VZ SZV 2023 predseda navrhol dátum 30. apríl, deň po lige dorastencov, to znamená v
nedeľu. Miesto Ružomberok alebo Banská Bystrica tak, aby to bolo dostupné pre všetkých
v strede SR. Upresní sa to na najbližšom VV.

● Predseda SZV upozornil na skutočnosť, že SZV bude komunikovať výhradne so štatutárom
klubu, čo je dané zákonom a treba to dodržiavať, čím sa predíde nezhodám a chaosu v
komunikácii. Za každý klub/oddiel bude zodpovedná jedna osoba, ktorá bude komunikovať
aj so SZV, a tá uvedie aj svojho zástupcu. Uvedené bude v dochvíľnom čase zverejnené aj
na webe SZV.

Uznesenie 1/4, Hl. 5/0/0 neprítomní: Kružel, Gribanin
VV SZV berie na vedomie informácie predsedu SZV T. Chovanca.
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Bod č. 5
Rozhodnutie o prijatí nového člena SZV - IRON GYM Prešov o.z.

Predseda referoval, že novo vznikajúci klub splnil všetky podmienky, ktoré mu ukladajú Stanovy
SZV. Dolaďujú sa už len detaily a klub sa po zaplatení členského stane plnohodnotným členom
SZV. Dôvodom je, že stále čakajú na otvorenie bankového účtu. Ozrejmil, že prípravný výbor OZ
sa prihlásil do 2. ligy.

Uznesenie 1/5, Hl. 7/0/0
VV SZV schvaľuje prijatie klubu Iron Gym Prešov za riadneho člena SZV.

Bod č. 6
Nominácia na MS U17, Durres, Albánsko, marec - apríl 2023

Predseda RK SZV predniesol nomináciu RK SZV a na MS navrhuje pretekárov Filip Pagáčik
(WDK) a Ráchel Závacká (MKE). Títo dvaja spĺňajú predpoklady na štart na tomto vrcholnom
podujatí, ktoré sa uskutoční v Durres (ALB).
Pán Hudec vyzval na striktné dodržanie termínov v určení trénerov pre toto podujatie.

Uznesenie 1/6, Hl. 7/0/0
VV SZV schvaľuje nomináciu na MS U17 tak, ako bola predložená RK SZV.

Bod č. 7
Návrh rozpočtu SZV 2023

Predseda SZV pripravil rozpočet SZV na rok 2023. Príspevok je pre SZV veľmi priaznivý a bude sa
s ním pracovať efektívne a zodpovedne. Všetko bolo rozpracované v samotnom dokumente návrhu
rozpočtu na rok 2023. (príloha zápisu)
Návrh počíta aj s rezervou v rozpočte, preto navrhol kúpu 9 miestneho auta pre účely SZV, to
znamená, že by bolo využívané na cesty na kratšiu vzdialenosť, napríklad okolité krajiny v
susedstve, alebo na presun na sústredeniach, presuny na letisko pre reprezentantov a podobne. Táto
vec je v štádiu riešenia a prípadné návrhy budú predložené v blízkej budúcnosti VV. Uviedol, že by
sa jednalo o kapitálový výdavok, ktorý by musel prejsť zmenou rozpočtu na ministerstve. P
Mutafov navrhol podrobne prešetriť náklady a výdavky, či vozidlo poslúži alebo skôr poškodí SZV.

Uznesenie 1/7,   HL. 7/0/0
VV SZV berie na vedomie Návrh rozpočtu na rok 2023, ktorý sa predloží na VZ SZV na
schválenie.

Bod č. 8
Schválenie Ekonomickej smernice SZV

Predseda zdôraznil, že bolo nutné vytvoriť/aktualizovať ekonomickú smernicu SZV. Smernica bola
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daná na vedomie už v upravenej forme všetkým členom VV SZV, ktorí mali dostatok času na jej
preštudovanie, pripomienkovanie a venoval sa len jej špecifikám a legislatívnej časti právneho
základu jej potreby.

Uznesenie 1/8, Hl. 7/0/0
VV SZV schvaľuje Ekonomickú smernicu SZV.

Bod č. 9
Ustanovenie kontaktnej osoby SZV, ktorá bude mať na starosti antidopingové vzdelávanie
členov SZV v spolupráci so SADA

Predseda ozrejmil, že táto funkcia je potrebná a veľmi dôležitá, nakoľko sa boj proti dopingu stal
prioritou IWF. Navrhol do tejto funkcie obsadiť p. RNDr. Michala Pokusu, PhD, ktorý má na danú
tematiku aj dostatočné vzdelanie a má o ňu záujem, ak ho podporí VV SZV. Ide o osobu, ktorá
bude mať na starosť komunikáciu so SADA a následne ju bude prezentovať vedeniu SZV. Bude
treba organizovať školenia, ktoré je potrebné k plneniu zásad boja proti dopingu, počíta sa s ním aj
v návrh rozpočtu 2023. Predseda zdôraznil, že táto osoba nebude zodpovedná za vyplňovanie
ADAMSu, problému s ním a podobne, za plnenie si povinností pretekárov voči SADA -e, za to si
nesie zodpovednosť pretekár a problémy sa riešia okamžite osobne so SADA-ou.

Uznesenie 1/9 , Hl. 7/0/0
VV SZV schvaľuje p. RNDr. Michala Pokusu za kontaktnú osobu SZV a SADA

Bod č. 10
Schválenie CTM/ZCTM 2023

P. Kružel pripomenul, že dokumenty k tejto tematike boli poslané členom VV SZV. Všetko je
vypočítané a uzavreté podľa tabuliek a vzorcov, ktoré sú stanovené. Upozornil, že je potrebné
vyplniť štvrťročné hlásenia tak, ako to je dané, skutočnosť je taká, že málokto si plní túto
povinnosť. Doplnil, že do ZCTM bol opäť zaradený pretekár Kočár M. Doplnil, že v prípade
pripomienok vo výpočte CTM ich treba hlásiť jemu.
Predseda upozornil, že tento rok 2023 sa už nebude tolerovať neskoré zúčtovanie financií, trvá na
tom, aby sa dodržiaval termín zúčtovania financií v zmysle platnej smernice SZV.

Uznesenie 1/10, Hl. 7/0/0
a) VV SZV berie na vedomie informácie p. Kružela
b) VV SZV ukladá za úlohu, aby p. Kružel upozornil na zmenu v Ekonomickej smernici

SZV a na existenciu Smernice pre zúčtovanie príspevkov od SZV a striktné
dodržiavanie termínov v spojitosti s CTM a ZCTM.

Bod č.11
STK SZV Ikréni/Hudec
Schválenie nového Prestupového poriadku SZV
Schválenie aktualizovaného Súťažného poriadku SZV
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Informácie STK SZV (súťažný ročník 2023, hosťovanie/prestupy, kalendár SZV a pod.)
● Prestupový poriadok - predseda STK SZV ozrejmil, že tento poriadok bol podľa potrieb

upravený a doplnený. Poriadok bude v čo najkratšom čase umiestnený na webové sídlo
SZV. Diskusia nastala pri zmene podmienok v hosťovaní mládeže, kde by nastali
obmedzenia. Návrh na zmenu bol na prvý prestupový termín, čo je veľmi krátke obdobie na
prestup hneď na začiatok roka. Nový termín je od 1.1. do 15.1. Ostatné prestupové termíny
sú nemenné.

● Súťažný poriadok predniesol p. Hudec. Ozrejmil zmeny, ktoré boli doplnené. Upozornil na
niektoré body ako napríklad článok č.6 bod 2 písmeno i) a rôzne iné. Upozornil na striktné
dodržiavanie tohto poriadku. Upozornil na podávanie sťažností počas konania súťaže, ktoré
je treba podávať písomne Hl. rozhodcovi, ktorý to potom bude riešiť na mieste alebo
dodatočne v konaní.

● Kalendár bol viac menej dokončený, už sa doladia podrobnosti a bude zverejnení na webe
SZV.

● p. Hudec plánuje v prvej polovici začať testovať elektronické registračné preukazy, bude sa
to konať na súťažiach ligových kôl, z tohto dôvodu bude žiadať od klubov elektronické
fotografie členov.

Uznesenie 1/11, Hl. 7/0/0
a) VV SZV schvaľuje Prestupový poriadok SZV tak, ako bol upravený na VV.
b) VV SZV schvaľuje Súťažný poriadok SZV tak, ako bol prednesený.
c) VV SZV ukladá STK SZV dokončiť kalendár a zverejniť ho na webe SZV.
d) VV SZV berie na vedomie ostatné informácie STK SZV.
e) VV SZV ukladá predsedovi zverejniť na webe SZV všetky dokumenty.

Bod č.12
Informácie gestorov komisií RK, KM, KV. Gestori pri VV SZV

KM SZV načrtla svoje plány letnej školy vzpierania na rok 2023, zisťuje sa miesto konania.
KV SZV v zastúpení p. Mutafova informovala o plánovaní školenia a prednášok na rok 2023. Po
úspešnom seminári trénerov v roku 2022 vidia perspektívu v pokračovaní.

Uznesenie 1/12, Hl. 7/0/0
VV SZV berie na vedomie informácie komisií.

Bod č. 13
Zmena Štatútu Reprezentačnej komisie SZV zo dňa 16.07.2022
Predseda dal návrh na zmenu Štatútu reprezentačnej komisie tak, aby sa členom stal predseda SZV
alebo ním poverený zástupca a zástupcom športovcov pri VV SZV, alebo ním poverený zástupca.
Návrh bol po diskusii upravený tak, aby Čl. 2 prvá veta znela: „RK SZV sa skladá z
reprezentačných trénerov seniorov, juniorov a mládeže do 15 a 17 rokov, predsedu SZV a zástupcu
športovcov pri VV SZV, ktorí si spomedzi seba zvolia predsedu RK SZV.“
Hlasovanie:
za: Ikréni, Chovanec, Hudec, Mutafov,
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proti: Gribanin, Kružel, Trebichavský
zdržal sa: -

Uznesenie 1/13, Hl. 7/0/0
a) VV SZV schvaľuje rozšírenie členstva v RK SZV o predsedu a zástupcu športovcov pri

VV SZV.
b) VV SZV ukladá predsedovi RK upraviť textáciu do štatútu RK SZV a zverejniť ho na

webe SZV.

Bod č.14
Rôzne – development program IWF 2023, trénerská licencia IWF a pod.
Predseda vyjadril, že v prípade vypísania príspevku z Development programu IWF sa SZV oň bude
uchádzať.
Ďalej predniesol novinku, ktorú vydala IWF. Ide o oficiálne licencovaného trénera federácií
a zväzov, ktoré sú členmi IWF. Bude potreba určiť trénera, ktorý bude mať absolvované školenia
organizované IWF alebo EWF. V marci sa predseda s podpredsedom plánujú zúčastniť na školení o
tejto tematike, ktoré sa má konať vo Švédskom Halmstadte v centrále ELEIKO.
Pohár V4 má tento rok usporiadať Maďarsko, predseda dostal však mail, že by mal byť v Poľskom
Raszyne v septembri, túto informáciu dostal v deň VV tak s k nej nevedel viac vyjadriť.
P. Trebichavský upovedomil členov VV SZV, že minulý rok bola 100 ročnica vzpierania na
Slovensku. VV SZV mu uložil úlohu, aby pozháňal podklady a viac informácii k danému, aby sa
vedel VV k tomu vyjadriť.

Uznesenie 1/14, Hl. 7/0/0
VV SZV berie na vedomie informáciu v bode rôzne.

Bod č.15
Diskusia

Do diskusie sa neprihlásil žiadny člen VV SZV. Týmto sa VV SZV skončil.

Zapísal: Vladimír Hudec - člen VV SZV

Overil:
Ing. Michal Ikréni
Člen VV SZV - zástupca športovcov

Ján Trebichavský
Člen VV SZV

Ing. Tomáš Chovanec
predseda SZV
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