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Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru (VV)  Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky 
(SANK)  
 
Dátum a čas konania: 8. apríla 2016 o 19:00 h 
Miesto konania: Hotel Granit - Zemplínska Šírava, Medvedia Hora, 072  39 Kaluža  
Prítomných členov VV SANK:  

• Počet prítomných členov - 3 

• Počet neprítomných členov - 1, z toho ospravedlnených je 0 

• VV bol uznášaniaschopný 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Prerokovanie nových stanov 
5. Príprava konferencie 
6. Návrh orgánov podľa nových stanov 
7. Návrhy zmien súťažných pravidiel 
8. Kalendár súťaží na rok 2016 
9. Diskusia 
10. Záver 

 
Priebeh zasadnutia VV: 

1. Otvorenie  
Zasadnutie VV SANK otvoril a viedol prezident SANK Viliam Rigo, ktorý privítal prítomných 
členov VV Katarínu Tomášovú  a Jána Berdyho. Július Karabinoš na zasadnutí prítomný nebol, 
ani sa z neprítomnosti na zasadnutí neospravedlnil. 
 

2. Určenie zapisovateľa 
Za zapisovateľa bola navrhnutá Katarína Tomášová 

Hlasovanie : 
ZA :  2                                                         
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA : 1 
 

3. Určenie overovateľov zápisnice 
Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý Ján Berdy 

Hlasovanie : 
ZA : 2                                                         
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA : 1 
 
 



 
 

 
 

 
 

4. Prerokovanie nových stanov 
Prezident SANK predstavil návrh nových stanov, ktoré boli vypracované v súlade s novým 
zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe. Návrh stanov bol zverejnený na webovej stránke SANK na 
prípadné pripomienkovanie. Stanovy budú predložené konferencii na schválenie dňa 9. apríla 
2016.  
Zmeny, ktoré obsahujú nove stanovy sa týkajú aj orgánov SANK. Preto je potrebné doplniť, 
respektíve navrhnúť členov do orgánov SANK. Konferencii budú predložené návrhy kandidátov, 
ktorí budú volení  na 5 rokov -  prezident, generálny sekretár a 3 členovia výkonného výboru, 
z toho minimálne jeden zo zástupcov športovcov. Treba zdôrazniť, že kontrolór ako najvyšší 
orgán SANK musí byť odborne spôsobilá osoba minimálne so štvorročnou praxou, 
s ekonomickým zameraním a bude volený na obdobie 6 rokov.  
Periodika zasadnutí VV sa zvyšuje na najmenej raz za tri mesiace a zmena je aj v možnosti zvolať 
zasadnutie spôsobom „per rollam“. Výhodou zvolania výboru „per rollam“ je flexibilita 
a ušetrený čas.   Dôležitá zmena nastala aj v odvolacej komisii, ktorej  členom musí byť právnik 
a lekár.  

ZA :    3                                                       
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA : 0 
 

5. Príprava konferencie 
Členovia VV prerokovali program a dohodli priebeh zajtrajšej konferencie SANK (09.04.2016). 
 

6. Návrh orgánov podľa nových stanov 
Vzhľadom na skutočnosť, že člen VV Július Karabinoš sa opakovane nezúčastnil zasadnutí VV, 
bol ostatnými členmi VV podaný návrh na nepokračovanie jeho funkcie ako člena VV SANK.  
Návrh VV bude na konferencii predložený nasledovne: prezident – Viliam Rigo, generálny 
sekretár- Ján Berdy, 3 členovia výkonného výboru – Katarína Tomášová (zároveň v zmysle 
nových stanov ako zástupca športovcov, pretekárov), Ľuboš Zeman a Gabriela Švorcová. 
Konferencia (09.04.2016) bude voliť nové orgány SANK – volení na 5 rokov. Za kontrolóra bude 
navrhnutá Ing. Marianna Zemanová, ktorý bude volený na 6 rokov.  

Hlasovanie : 
ZA :   3                                                       
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA : 0 
 

7. Návrhy zmien súťažných pravidiel 
Hlavné zmeny: Sa týkajú hlavne úpravou vekových kategórii. Najvýznamnejšia zmena nastala v 
juniorských kategóriách, ktorá sa posunula na 23 rokov, čo nám umožňuje aj úprava zákona.  
Na súťažiach pod hlavičkou SANK je dovolená farba Pro Tan alebo akákoľvek farba na rovnakom 
základe. Farba Dream Tan nie je povolená.  Zároveň je to svetový trend. Uvedené bude súčasťou 
propozícií súťaže. Použitie nepovolenej farby bude potrestané nepovolením štartu na súťaži. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Hlasovanie : 
ZA : 3                                                          
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA : 0 

 
8. Kalendár súťaží na rok 2016 

Jarná sezóna 

07.05. 2016 – pohárová súťaž Bratislava – juniori kulturistika, Mr.Physique, všetky kategórie 
bikiny a model (Iveta Hauserová) 
14.05. 2016 – pohárová súťaž Žiar nad Hronom – všetky mužské kulturistické kategórie, 
vrátane masters a ženské kategórie (figura, physique), zdravotne postihnutí (Ján Medveď) 
21. 05. 2016 – MSR Kolárovo (Dávid Gál) 
28. 05. 2016 – Grand Prix Hungaria, aj súťaž v Nemecku 
10-11.06. 2016 – MS INBA Budapešť, Maďarsko 
 
Jesenná sezóna 

1.10. 2016 – súťaž Rakúsko 

8.10.2016 – súťaž ČR (Brno) 
15.10.2016 – Slovensko - organizátor ešte nie je určený 
21.10.2016 – ME INBA na Slovensku (Šamorín) 
November 2016 – Natural Olympia - USA 
 

9. Diskusia  
V rámci diskusie sa prediskutovali témy súvisiace s bodmi rokovania, zhodnotila sa činnosť SANK 
za rok 2015, naplánovali sa hlavné aktivity na rok 2016, vrátane súťaží a školení. Zároveň bolo 
prediskutované aj nové postavenie SANK v rámci INBA Global Europe, nakoľko sa prezident 
SANKI Viliam Rigo stal prezidentom INBA Global Europe. 
 

10. Záver 
Zasadnutie VV bolo skončené o 21.00 h a prezident SANK poďakoval za účasť na VV, ako aj na 
sústredení. 
 
Zemplínska Šírava  08. 04. 2016 
 
              

Vypracovala: Katarína Tomášová ................................................... 

Schválil: Viliam Rigo, prezident SANK ................................................... 

Overoval: Ján Berdy ................................................... 
 
 
                                                                         


