Správa o činnosti Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky (SANK) za rok 2016.

I.

Úvod

Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky (ďalej len „SANK“) je podľa platných stanov
schválených Ministerstvom vnútra SR č. VVS/1 – 900 /90 294 65-2 samostatnou a nezávislou
právnickou osobou, ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného v zmysle
zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je dobrovoľným
záujmovým združením fyzických a právnických osôb pôsobiacich v oblasti naturálnej
kulturistiky a fitness, ako aj nadväzných športových disciplín v rámci SR. Svoju činnosť
začala v roku 2011. Sídlom SANK je Štefánikova 20, Michalovce, 071 01.
SANK je členom Medzinárodnej organizácie naturálnej kulturistiky Global (v skratke INBA
Global) a Európskej asociácie naturálnej kulturistiky Global (v skratke INBA Global Europe).
Výkonný výbor SANK sa zhoduje v názore, že INBA Global je na úrovni celosvetovej
naturálnej kulturistiky tou najlepšou voľbou. Je to neustále sa zväčšujúca asociácia so
stabilným vedením, ktorej európska vetva má aktuálne 12 členských štátov a s ďalšími sa
spolupráca rozbieha.
SANK sa riadi schválenými dokumentmi, ktorými sú najmä stanovy, registračný a prestupový
poriadok, súťažný poriadok, štatút komisie rozhodcov, disciplinárny poriadok
a antidopingové pravidlá.
K 31.12.2016 bolo v SANK registrovaných 32 športových klubov a 400 členov, z toho 307
súťažiacich pretekárov.
V rámci elektronického systému je v rámci svetovej organizácie INBA evidovaných vyše
2040 registrovaných súťažiacich z celého sveta.
Za najdôležitejšie udalosti a rozhodnutia v roku 2016 možno považovať najmä:
 Zorganizovanie sústredenia a konferencie v dňoch 8.-10.04.2016 – Zemplínska
šírava, Michalovce.
 Zorganizovanie podujatia vyhodnotenia športovca roka SANK za rok 2015 –Martin,
20.02.2016
 Prijatie disciplinárneho poriadku SANK, ako aj zmeny súťažných pravidiel, ktoré
reflektovali na aktuálny dopyt pretekárov.
 Stanovenie maximálneho štartovného na slovenských súťažiach:
Pohárové súťaže a MSR- 20 ,- eur/kategória + 15,- eur antidoping.
 Prijatie uznesenia VV SANK vo veci štartu pretekárov SANK na ME a MS:
pretekári z MSR umiestnení na jednom z prvých šiestich miest vo svojej hlavnej kategórii,
v prípade že pretekár neplánuje štartovať, je možnosť štartu aj pre nasledujúce poradie
umiestnení.
 Antidoping – úhrada pretekára 15 eur pre účely dopingových testov popri štartovnom
na súťaži – uvedené realizuje SANK ako jediná športová organizácia na Slovensku.
 Rozdelené pohárové súťaže - 2 medzinárodné pohárové súťaže s vybratými
kategóriami a MSR iba pre Slovákov (SANK).
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II.

Dotácia z MŠVaŠ SR 2016 vo výške 4000 eur.
Ako nezanedbateľné sa považuje aj skutočnosť, že prezident SANK Viliam Rigo sa
stal vo februári 2016 prezidentom INBA Global Europe, ako aj zavedenie
bodovacieho systému INBA European Elite Tour. INBA Global Europe je
momentálne jedinou organizáciou v svetovom naturálnom športe, ktorá sa vzdáva
príjmu z predaja svojich členských príspevkov, a rozhodla sa tieto peniaze použiť na
podporu svojich najlepších európskych pretekárov. Rozdeľovanie peňazí je
transparentné a spravodlivé, pretože závisí výhradne od rebríčkov a počtu získaných
bodov na bodovacích súťažiach Elite Tour. Víťazi súťaže Elite Tour vo svojej
kategórii získajú letenky na Natural Olympia v USA.
Súťaže organizované SANK v roku 2016 – uvedené v III. časti tejto správy.
Orgány SANK

Do 09.04. 2016 pracoval VV SANK v nasledovnom zložení:
prezident: Viliam Rigo
členovia VV: Ján Berdy, PhDr. Katarína Tomášová, PaedDr. Július Karabinoš, PhD.
dozorná Rada – predseda Ing. Peter Winkler
Na konferencii SANK dňa 09.04.2016 v Michalovciach prebehla voľba do orgánov SANK
v súlade so stanovami SANK, kde bol prítomnými členmi na 5 rokov zvolený nový Výkonný
výbor (VV) SANK v zložení:
prezident: Viliam Rigo
generálny sekretár: Ján Berdy
členovia VV: PhDr. Katarína Tomášová, Ľuboš Zeman, Gabriela Švorcová
kontrolórom SANK bola na obdobie 6 rokov konferenciou schválená Ing. Marianna
Zemanová.
Disciplinárna komisia:
Iveta Hauserová – predseda, Ing. Vladimír Pečeňa - člen, Ing. Roland Méheš - člen.

III.

Vyhodnotenie súťaží za rok 2016

V roku 2016 bolo pod hlavičkou SANK zorganizovaných 6 súťaží (vrátane ME INBA Global
Europe v Šamoríne, SR, ako aj exhibičnej súťaže Therma Natural Fitness Cup, Dunajská
Streda, SR), čo je najviac v histórii SANK. Stručné informácie o týchto súťažiach sú
uvedené nižšie v zmysle časovej chronológie. Do bodového hodnotenia rebríčku SANK bolo
zarátaných týchto 12 súťaží, pričom slovenský súťažiaci obsadili spolu 939 súťažných
pozícií:
 7.5.2016 - Media4rent natural cup, Bratislava (SANK) – organizátorka Iveta
Hauserová, 139 súťažiacich, 150 súťažiacich pozícií, 3 štáty (Slovensko, Čechy,
Maďarsko), 500 divákov
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14.5.2016 - Iron Gym Cup 2, Žiar nad Hronom (SANK) – organizátor Ján Medveď,
50 pretekárov s dvoch krajín Slovensko, Česká republika
 21.5.2016 - Medzinárodné MSR v naturálnej kulturistike a fitness SANK
Kolárovo, organizátor David Gál. 21.05.2016 sa v Mestskom kultúrnom dome v
Kolárove, uskutočnili v poradí štvrté Majstrovstvá Slovenska v naturálnej kulturistike
a fitness, pod hlavičkou Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky. Súťaže sa
zúčastnilo celkovo 187 súťažiacich v 227 štartových pozíciách, čím bol
zaznamenaný najvyšší počet súťažiacich v histórií naturálnej kulturistiky na
Slovensku. Absolútnym víťazom sa stal Gabriel Engel, z oddielu Briela Natural Sport
Klub. Zároveň išlo o nominačnú súťaž na Majstrovstvá sveta v Budapešti.
 28.5.2016 - Grand Prix of Hungary, Szent Lorinc, Maďarsko
 4.6.2016 - DANOX Medzinárodné majstrovstvá ČR, Choceň
 10.-11.06.2016 - World Championships INBA Global, Budapešť, Maďarsko
 1.10.2016 - Grand Prix Karviná, ČR
 1.10.2016 - 4. International Österreichische Meinsterschaft im Natural
Bodybuilding ANBF, Sankt Martin, Rakúsko
 8.10.2016 - Prom-In & Fitness Institut Natural Cup, Brno, ČR
 8.10.2016 - Grand Prix Hungary, Komárom, Maďarsko
 15.10.2016 - Grand Prix Slovakia, Nové Zámky (SANK), organizátor David Gál.
Na súťaži sa celkovo zúčastnilo 147 súťažiacich v 183 pozíciách. Absolútnym
víťazom v kategórii mužov sa stal Peter Winkler a v kategórii žien Šloufová Veronika
(CZ). Súťaž bola nominačnou súťažou na ME – European Natural Bb and Fitness
Championship v Šamoríne, Slovakia a je súčasťou Elite Thour a nomináciou na
prestížnu súťaž XIX Natural Olympia 10.-13.11.2016, Las Vegas, Nevada, USA. Ako
uznanie za dlhoročné športové úspechy, prezident Slovenskej asociácie Naturálnej
kulturistiky Viliam Rigo vyhlásil Petra Winklera za oficiálneho kráľa naturálnej
kulturistiky na Slovensku.
 21.-22.10.2016 - European Natural Bodybuilding and Fitness Championship,
Čilistov, Šamorín, SR.
Majstrovstvá Európy INBA Global Europe v Šamoríne 22. 10. 2016, 143 pretekárov, 14
krajín. Takto by sme mohli predstaviť Majstrovstvá Európy INBA Global Europe, ktoré sa
konali v Šamoríne 22. 10. 2016 pod záštitou Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky. Viac
ako 140 pretekárov zo štrnástich krajín Európy v tridsiatich kategóriách a medzi nimi aj
osobnosti SANK a niekoľkonásobní majstri sveta, či Európy ako Katarína Tomášova, Iveta
Hauserová, Koloman Tóth a Peter Winkler. Okrem slovenských pretekárov sa na pódiu
predstavili aj skvelí pretekári z Talianska, Nemecka z Čiech, aj Maďarska, to je iba malá
vzorka pretekárov, ktorí na tomto podujatí bojovali o titul majstra Európy.
Medzi dlhoročné súperky v kategórii Ms. Physique Tomášová verzus Hauserová vstúpili
veľmi dobre pripravené pretekárky z Talianska a Maďarska, napriek tomu Katarína Tomášová
obhájila titul majsterky Európy. Peter Winkler - čerstvo korunovaný kráľ naturálnej
kulturistiky, si pripísal ďalší Európsky titul. Trendové kategórie Mr. Physique ovládli naši
českí kolegovia. Pavel Machu si prevzal prvenstvo v juniorskej, ale aj v mužskej kategórii.
V kráľovskej kategórii naturálna kulturistika obsadil prvé miesto vynikajúco pripravený
Brandon Lirio z Talianska a zároveň sa stal aj absolútnym víťazom. Veľmi atraktívnymi sa
stávajú súťaže aj tým, že ich súčasťou je aj kategória Fitness Bikiny. Veľmi silno obsadené
súťažné pole vynieslo na piedestál slávy mnohé naše pretekárky ako Martina Velecká, či
Adriana Machalcová. Napriek týmto prvenstvám absolútnou víťazkou sa stala česká
pretekárka Veronika Šloufová. V kategórii Šport Model dominovala maďarská pretekárka
Csiliga Renáta, Šárka Čejková z Českej republiky, ale aj Soňja Fiala z Rakúska, napriek
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tomu, že má päťdesiattri rokov. Súčasťou majstrovstiev Európy bola aj súťaž vo fitness detí.
Neskutočný pohybový talent detí priviedol publikum do varu skandovaním a potleskom do
rytmu povzbudzovali akrobatické zostavy detí. To je len krátky výklad toho, čo sa udialo na
tomto skvelo pripravenom európskom šampionáte.
Do bodového hodnotenia neboli zarátané výsledky z týchto súťaží:




IV.

23.4.2016 - Therma Natural Fitness Cup, Dunajská Streda, SR (bola to exhibičná
súťaž)
2.-5.6.2016 - Campionato Italiano – Rimini Welness, Rimini, Taliansko (súťaž
bola na úrovni Expo)
10.-13.11.2016 - Natural Olympia XVIII, Las Vegas Nevada, USA
Najlepší športovci SANK za rok 2016

V rámci vyhodnotenia najlepších športovcov roka SANK sa vyhodnocujú umiestnenia na
súťažiach, ktoré sú zarátavané do systému bodovania. Sú to súťaže oficiálne organizované
v rámci národných majstrovských a medzinárodných pohárových súťaží.
Najlepší športovci roka SANK 2016
kategória
meno
Dorast
Ďurďovič Radovan
Junior
Pečeňa Vladimír
Fitness bikini do 23 rokov
Velecká Martina
Fitness bikini do 164 cm
Karais Silvia
Fitness bikini do 170 cm
Kiabová Dana
Fitness bikini nad 170 cm
Vargová Diana
Fitness figura
Verešová Barbora
Fitness figura nad 35 rokov
Satmáryová Zuzana
Mr. physique do 23 rokov
Zaťko Martin
Mr. physique do 180 cm
Piroš Viktor
Mr. physique nad 180 cm
Chmelovics Peter
Masters muži I
Winkler Peter
Masters muži II
Kočíšek Peter
Masters muži III
Tóth Koloman
Muži do 170 cm
Vajaš Mikuláš
Muži do 175 cm
Studenič Michal
Muži do 180 cm
Ferenci Marek
Muži nad 180 cm
Engel Gabriel
Ms. physique
Tomášová Katarína
Šport model do 164 cm
Krejčová Daniela
Šport model nad 164 cm
Lacko Anna
Šport model nad 35 rokov
Vizárová Dana
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Najlepšie kluby SANK za 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Športový klub
BRIELA natural šport klub
ŠK Arena Relax Team
WPcomp - bodybuilding
ŠK Naturálka
KNK HIT Banská Bystrica
ŠK Victoria
Iron Gym Zvolen
ŠK PowerFit Bratislava
Športový klub ATLAS
Sport Fit Pezinok
Fitness centrum Ján Berdy
Synergym
ŠK LifeGym
ŠK Natural Body-Fitnes
POWER GYM Zlaté Moravce
Telocvičňa Jednota Sokol
Profi Academy Team
STAR-FIT
ŠK AK Fitness
ŠK Gym 96
FK Milénium Nitra
Športový klub JFK
Fitness ŠIPKA
Marietta Fit klub Košice
Physical Culture Club
ŠHM Fitnesscentrum Malacky
PATRIOT Fitness
Infinity Sport

Počet bodov
606
568
560
294
247
237
234
217
209
184
180
175
174
164
91
88
70
58
52
48
48
36
28
26
25
20
6
6

V. Dopingové kontroly
V roku 2016 bolo uskutočnených 25 dopingových kontrol (z toho 9 mimosúťažných), na
ktorých bolo vykonaných 23 dopingových testov, jedna kontrola bola odmietnutá a jedna
kontrola bola zmarená. Z 23 testov boli 2 vzorky pozitívne (z toho jedna mimosúťažná
a jedna súťažná. V prípade pozitívneho nálezu na súťaži – ME INBA Global Europe v
Šamoríne nešlo o reprezentanta SANK.) Všetky výsledky dopingových kontrol, vrátane
stanovených trestov sú zverejnené na webovom sídle SANK. Sieň hanby je začlenená pod
sekciu dopingové kontroly.
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VI. Disciplinárne konania
V roku 2016 boli vedené tri disciplinárne konania voči pretekárom SANK. V oboch
prípadoch šlo o porušenie antidopingových pravidiel v rámci mimosúťažných dopingových
kontrol:
 Vladimír Jarábek - zákaz činnosti na dobu 4 rokov za odmietnutie odberu vzorky.
 Ing. Martina Namešpetrová - zákaz činnosti na dobu 4 rokov za pozitívny nález vo
vzorke.
 Marko Rigo - zákaz činnosti na dobu 1 roka za zmarenú mimosúťažnú dopingovú
kontrolu.

VII. Záver
Rok 2016 je možné hodnotiť ako jeden z najúspešnejších z celého pôsobenia SANK. V roku
2016 bolo pod hlavičkou SANK zorganizovaných 6 súťaží, čo je najviac v histórii SANK.
Zosúladilo sa zloženie orgánov SANK v súlade s novým zákonom o športe. Aj v roku 2016 sa
uskutočnilo trojdňové sústredenie spojené s konferenciou SANK na Zemplínskej šírave,
v Martine sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie najlepších športovcov SANK za rok 2015.
V priebehu roka 2016 bolo vykonaných 25 dopingových kontrol. Slovenskí pretekári si
obhájili pozíciu európskeho lídra v oblasti naturálnej kulturistiky a fitnes na majstrovstvách
sveta INBA Global, ktoré sa konali v maďarskej Budapešti, na ktorých bolo slovenskú hymnu
počuť najčastejšie zo všetkých a Slovensko sa stalo najúspešnejším štátom na tomto svetovom
šampionáte. Majstrovstvá Európy INBA Global Europe, ktoré sa konali v októbri
v slovenskom Šamoríne taktiež túto skutočnosť potvrdili. V roku 2016 začali rozhodcovia
hodnotiť pretekárov elektronicky, prostredníctvom tabletov, čo uľahčilo a urýchlilo
vyhodnocovanie výsledkov. Orgány SANK vždy reagovali na požiadavky od predsedov
klubov, či pretekárov a odsúhlasilo zmeny v súťažných pravidlách podľa tohto dopytu.
Preto je zámerom vedenia SANK, aby sa jeho činnosť rozvíjala a napredovala aj v roku 2017.
Rok 2017 sa bude niesť najmä v intenciách týchto cieľov:
 Presadzovanie a propagovanie naturálneho športu na území SR, ako aj v zahraničí.
 Rozširovanie členskej základne najmä o deti a mládež.
 Zachovanie tradičných súťaží v rámci jarnej a jesennej sezóny, medzinárodné
pohárové súťaže – podľa možností v členení na kategórie do viacerých pohárových
súťaží, MSR iba pre slovenských pretekárov SANK.
 Pokračovanie v dopingových kontrolách z príspevkov pretekárov na slovenských
súťažiach.
 Rozšírenie radov kvalitných a stálych rozhodcov s cieľom stabilizácie
rozhodcovského zboru. Naplnenie štatútu komisie rozhodcov.
 Napojenie sa na dotačný systém MŠVVaŠ SR.
 Napĺňanie databázy Informačného systému o športe – určenie zodpovednej osoby.
 Vytváranie partnerstiev a sponzoring.
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Otvoriť problematiku reprezentačného trénera, prípadne koordinátora reprezentačných
výprav pretekárov SANK na MS a ME.

Na záver patrí poďakovanie za spoluprácu všetkým členom SANK, ktorí šíria dobé meno
SANK a pozitívne propagujú organizáciu SANK, taktiež aj predsedom klubov, trénerom,
rozhodcom, ale najmä organizátorom súťaží a organizačným tímom v roku 2016. VV SANK
zároveň želá všetkým svojim členom veľa zdravia a športových i osobných úspechov v roku
2017.

Viliam Rigo
prezident SANK

Spracovala: PhDr. Katarína Tomášová, člen VV SANK
Prerokované vo VV SANK dňa 24.03.2017
Vzaté na vedomie konferenciou SANK dňa 25.03.2017, uznesením č.1/2017
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