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Zápis z 2. zasadnutia VV SZV zo dňa 14.03.2023
ZOOM - online

Prítomní členovia VV SZV:
T. Chovanec, V. Hudec, Š. Gribanin, P. Mutafov, J. Trebichavský, O. Kružel
Prítomný zástupca športovcov SZV:
M. Ikréni
Prítomný kontrolór SZV:
M. Buschbacher

PROGRAM:
1. Otvorenie VV SZV, schválenie programu, overovateľov, zapisovateľa VV Chovanec
2. Nominácia na ME Seniorov, Jerevan ARM (pretekári, tréneri, rozhodcovia) Chovanec, Gribanin
3. Príprava VZ 2023 Chovanec
4. Návrh úpravy Ekonomickej smernice SZV Gribanin
5. Prerokovanie žiadosti p. Rudolfa Lukáča, zo dňa 02.03.2023 Chovanec
6. Diskusia

Bod č.1
Na úvod bol schválený program rokovania tak, ako bol uvedený v pozvánke.
Odhlasované bolo aj:
Zapisovateľ: V. Hudec, Overovateľ: Š. Gribanin, P. Mutafov.

Uznesenie 1/2, Hl. 7/0/0
VV SZV schvaľuje program VV SZV aj s doplnením, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Bod č. 2
Nominácia na ME Seniorov, Jerevan ARM (pretekári, tréneri, rozhodcovia)
Nomináciu pretekárov predniesol p.Gribanin. Predseda RK SZV potvrdil výkonnosť žien a
podotkol, že sú až na menšie zranenia pripravené na ME.
Ženská reprezentácia bola navrhnutá nasledovne:

Hušťavová Natália a Kršková Lucia do 64 kg
Rondziková Nina a Horná Ivana do 71 kg
Žembová Lenka a Seničová Nikola do 81 kg

Reprezentačný tréner p.Kružel hodnotil výkony pretekárov z extraligy, kde mali niektorí splnit limit
na ME: Cabala štartoval aj napriek zraneniu, ale aby sa vyliečil tak šiel opatrne. Podotkol, že po
vyladení by Cabala nemal mať väčšie problémy. Ostrovský a Tatarčík limit nesplnili na
extraligovom kole. Ostrovský ani na českej lige. Samko vypadol v trhu na 130 kg. P. Kružel
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upozornil na skutočnosť, že ak sa bude takto pracovať so seniorskou reprezentáciou, tak to bude
znamenať len to, že nebudeme mať reprezentantov. Poukazal na dlhodobú stagnáciu pretekárov vo
VŠC Dukla, zranenia brzdia postup a progres pretekárov.

Mužská reprezentácia:
Cabala Sebastian do 73 kg
Ostrovský Viktor do 96 kg
Tatarčík Radoslav do 109 kg
Tréneri:
Kružel Ondrej
Štefan Gribanin

Chovanec T.: pochválil ženskú reprezentáciu a je spokojný s progresom dievčat, vidí veľkú snahu
zlepšovať sa u všetkých dievčat. Čo sa týka mužov tak je to sklamanie, zranenie, nechuť a podobne.
Vyzdvihol prácu Cabalu, ktorý tvrdo ide za svojim cieľom a počíta sa s ním na OH. Tatarčík a
Ostrovský keďže nesplnili limit tak na ME - NIE, času na splnenie limitu bolo dosť, nie len na
poslednú chvíľu. Pripomenul, že nie je treba zabudnúť aj na možnosť samoplatcov, čo bude po ME
prvá úloha na vypracovanie konceptu. Ozrejmil, že RK SZV už na tom pracuje. Na záver dodal, že
možnosť samoplatcov tu stále je, ale záujem musí byť výslovný od záujemcov a vopred, nie
naopak.
Gribanin Š.: nechápe prečo Samka nenechali štartovať cca trištvrte roka, čím mu znemožnili plniť
limit na ME. Poznamenal, že nie je pochopiteľné aby reprezentanti plniaci limit na ME štartovali v
jednej skupine počas extraligy, čím si tréneri VŠC sťažili prácu. Potvrdil a súhlasí s p. Kruželom,
aby Ostrovský a Tatarčík dostali šancu štartu na ME, ale zároveň súhlasí aj s názorom predsedu, že
šancu mali a nechopili sa jej dostatočne. Ženskú reprezentáciu pochválil, vyslovil menšie obavy zo
zranenia Hornej, ale všetko vidí bez problémov. Na ME sú dievčatá pripravené.
Hudec V.: ženská reprezentácia napreduje a predbieha mužov. Cabala napreduje a trénuje ako sa len
dá, naša budúcnosť. Ostrovský si účasť nezaslúži, spomenul ME 2022, kde mu bolo umožnené
štartovať, lebo bol jeden z tých, čo splnili limit, ale jeho správanie, vysoké ego, sťažovanie sa,
neustále provokácie, toto sú hlavné argumenty prečo NIE. Nechápe prečo treba opäť plniť limit na
poslednú chvíľu tak, ako to bolo v roku 2022 pred ME. Je smutné, že sa k tomu takto stavajú aj ich
tréneri. Upozornil, že bude treba konať a zmeniť tento prístup a plnenie k limitom pred vrcholovým
súťažami. Poznamenal zas a znova, aby RK SZV plánovala a navrhovala svoje úmysli včas.
Kružel O.: uznal, že všetko čo odznelo je pravda a súhlasí. Je sklamaný z prístupu niektorých
pretekárov a ich realizačného tímu. Vyslovil svoje obavy, že môže nastať skutočnosť, keď
nebudeme mať žiadneho schopného reprezentanta, ktorý bude mať potrebný výkon napríklad na
ME. Mrzí ho, že výkony sú slabé a prístup trénerov v kluboch je neadekvátny k danej situácii.
Buschbacher M.: poznamenal, že p. Lukáč nie je človek na správnom mieste, čo potvrdzuje
výsledkami svojich zverencov už dlhší čas a na systémovú chybu zranených chrbtov jeho bývalých
zverencov.
Trebichavský J.: Súhlasí s nomináciou žien. V mužoch je Cabala jasný, Samko by sa mal uvedomiť.
Čo sa týka ostatných, tak by im dal šancu, aby sme do kvalifikácie na OH nešli len s jedným
pretekárom. Vyjadril svoj nesúhlas so stanovením limitov. S Lukáčom a Jaferom Topcu nesúhlasí.
S návrhom trénerov súhlasí.
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Mutafov P.: Za mužov súhlasí s Cabalom a ženskú reprezentáciu schvaľuje bez zmeny.
Navrhovalo sa aj nominovanie rozhodcov, konkrétne p. Chovanec Tomáš a p.Štefánik Ján. Obaja sa
zároveň zúčastnia kongresu EWF.

Hlasovanie:
Návrh ženskej reprezentácie: 6/0/0 všetci ANO
Návrh mužskej reprezentácie:
Cabala 6/0/0
Tatarčík: ANO:Kružel,Gribanin,Trebichavský NIE:Hudec,Chovanec,Mutafov
Ostrovský: ANO:Kružel,Gribanin,Trebichavský NIE:Hudec,Chovanec,Mutafov
Návrh trénerov na ME: 4/2/0 ANO: Hudec, Chovanec, Trebichavský, Mutafov Zdržal: Kružel,
Gribanin
Návrh rozhodcov na ME: 4/1/1 Zdržal sa:Gribanin NIE:Trebichavský

Uznesenie 2/2
VV SZV schvaľuje nomináciu na ME seniorov v Arménesku.*
Pretekári: Kršková, Húšťavová, Horná, Rondziková, Žembová, Seničová, Cabala
Tréneri: Gribanin, Kružel
Fyzioterapet: Bačisnká
Rozhodcovia: Chovanec, Štefánik

* Na druhý deň (15.03.2023), bolo dohodnuté VV SZV, aby pretekári Samko, Tatarčík a Ostrovský
mohli splniť stanovený limit ešte na 1. kole 1. ligy v Hlohovci 18.03.2023. Administratívne veci
voči EWF a AWF zabezpečia Chovanec a Hudec.
Limit splnili Samko K. a Tatrčík R. v dodatočnom termíne 18.03.2023.

Bod č. 3
Príprava VZ 2023
Valné Zhromaždenie bolo naplánované na 30.4.2023 v Ružomberku. Navrhnutý plán VZ SZV a
rokovací poriadok bol zaslaný všetkým členom VV SZV. Keďže nikto nemal žiadnu pripomienku k
návrhu programu VZ SZV tak sa hneď aj hlasovalo.

Uznesenie 2/3, Hl 6/0/0
a) VV SZV schvaľuje návrh a prípravu na VZ SZV 2023.
b) Ukladá predsedovi, aby spolu s kontrolórom zabezpečili priestory a potrebné vybavenie na

VZ SZV.

Bod č. 4
Návrh úpravy Ekonomickej smernice SZV
P. Gribanin navrhuje uhrádzanie cestovných nákladov pretekárov vybraných na sústredenie na
miesto určené ku konaniu sústredenia obdobne, ako je to v prípade delegovaných rozhodcov.

Uznesenie 2/4, Hl. 6/0/0
A) VV SZV schvaľuje rozšírenie ekonomickej smernice o túto možnosť.
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B) Ukladá predsedovi SZV, aby vykonal predmetnú zmenu v Ekonomickej smernici.

Bod č. 5
Prerokovanie žiadosti p. Rudolfa Lukáča, zo dňa 02.03.2023
Žiadosť p.Lukáča bola predsedom preposlaná všetkým členom, ktorí si ju preštudovali.

Uznesenie 2/5 , Hl. 6/0/0
VV SZV žiadosť p. Lukáča prerokoval, žiadosť neschválil a tým pádom žiadosti nevyhovuje.

Bod. č.6
Diskusia.
Predseda SZV ozrejmil, že pretekár Cabala získal grant od MŠVVaŠ a môže ho v dochvílnom čase
začať čerpať. Macura sa dostal do programu pre juniorov, a údajne aj s grantom, túto informáciu
stále preveruje, lebo nie je potvrdená. Zisťuje ešte Viktorínovú, tá by mala byť v program, avšak
bez gratu. Pripomenul, že je potrebné začať sa prioritne venovať maximálne talentovanej mládeži,
začať budovať tím do budúcnosti. Potrebujeme mať pretekárov a pretekárky, ktoré nás budú
reprezentovať.
Nevrhol vypracovať aj napríklad B limit, urobiť kategorizáciu limitov a odstupňovať podporu zo
strany SZV.

Uznesenie 2/6 , Hl. 6/0/0
VV SZV berie na vedomie poznámok uvedených v diskusii.

Zapísal:
Vladimír Hudec
Podpredseda SZV

Overil:
Ing. Štefan Gribanin
Člen VV SZV

Pavol Mutafov
Člen VV SZV

Ing. Tomáš Chovanec
predseda SZV
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