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Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru (VV)
a predsedov športových klubov
Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky (SANK) - konaného dňa 4. februára 2017
o 11:00 v Martine.
Počet prítomných členov VV: 3,
Počet zástupcov športových klubov: 12
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľa zápisnice
4. Súťažný kalendár na I. polrok 2017
5. Rozdelenie kategórií na pohárových súťažiach v I. polroku 2017
6. Určenie termínov – vyhodnotenie športovca roka, sústredenie, konferencia
7. Antidopingová regulácia
8. Propagácia SANK-u
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Zasadnutie výkonného výboru (VV) SANK otvoril a viedol prezident Viliam Rigo, ktorý
privítal prítomných členov. Skonštatoval, že VV je uznášania schopný.
2. Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa bola navrhnutá Katarína Tomášová.
3. Určenie overovateľa zápisnice
Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý Peter Winkler.
4. Súťažný kalendár na I. polrok 2017
Menšia pohárová súťaž pre vybrané kategórie – organizátor Roland Méheš (06.05.) – hotel
Thermal DS (dorastenecké a juniorské kategórie, bikiny, šport model, Mr.physique – malá
pohárová súťaž, max. 12 pretekárov na kategóriu – malá pohárová súťaž
Medzinárodná pohárová súťaž - Media rent natural cup - 13.05. - organizátor Iveta Hauserová
– (miesto ešte nie je určené) – všetky kategórie, medzinárodná pohárová súťaž
MSR SANK - Viničné 20.05. - organizátor Gabriela Švorcová

Napriek článku 15.2 (Hospodárenie SANK) písmena a. (štartovné do súťaží) a písmena
h. (príjmy z predaja vstupeniek) stanov SANK, VV navrhol aby štartovné a príjmy
z predaja vstupeniek zostali v plnej výške riaditeľom súťaží na pokrytie nákladov
spojených s organizovaním podujatia. Organizátor súťaže si ponechá štartovné
a vstupné na pokrytie organizačných nákladov súťaže.
Hlasovanie k stanoveným termínom súťaži na Slovensku a spôsobe použitia štartovného
a vstupného:
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
MS INBA Global - Riminy, Taliansko - 06.06.
V rámci Elit tour zatiaľ vyhlásené súťaže v zahraničí:
01.04. – Bosna a Hercegovina
26.05. – Nemecko
5. Rozdelenie kategórií na pohárových súťažiach v I. polroku 2017
V.Rigo - v roku 2017 (I. polrok), budú kategórie na súťažiach rozdelené v zmysle bodu č.4.
do budúcna bude potrebné rozdeliť kategórie medzi 2 pohárové súťaže.
Prebehla diskusia o tom, či a do akej miery je potrebné rozšíriť ženské kategórie (bikiny 35+),
Hlasovanie k zaradeniu kategórie bikiny 35+:
Za: 4
Proti: 7
Zdržal sa: 1
Návrh nebol schválený, témou sa budeme zaoberať na konferencii SANK.
6. Určenie termínov – vyhodnotenie športovca roka, sústredenie, konferencia
Termín: 24. - 26.marec – Makov. V rámci stretnutia prebehne konferencia, sústredenie, aj
vyhodnotenie športovca roka 2016.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 1
7. Antidopingová regulácia
2016 – 24 testov, z toho boli aj pozitívne nálezy, aj odmietnutie dopingovej kontroly.
Uvedené bolo riešené v rámci disciplinárneho konania. U niektorých pretekárov vyskočil
epitestosterón vyššie nad normu. Mohlo to byť spôsobené liekmi na chrípku, prípadne
geneticky – prirodzená činnosť nadobličiek. U niektorých pretekárov to mohlo byť spôsobené
doplnkami výživy (napr. „predtréningovky“). Riaditeľka ADV SR odporúča týchto
pretekárov sledovať.
Je potrebné osobitne sledovať príjmy a výdavky na dopingové testy SANK v rámci
príslušného roka. A vyhodnotiť to v rámci správy o hospodárení SANK.

8. Propagácia SANK-u
Marek Karais sa ponúkol s propagáciou SANK. Bol poverený správou a propagáciou stránky
SANK. Uvedené vykonáva dobrovoľne.
9. Rôzne
9.1. V.Rigo – oznámil, že je na neho podané trestné oznámenie, ako aj na SANK a INBA
Global Europe nakoľko je štatutárom spomínaných organizácii. Cielená diskreditácia
prezidenta a likvidácia oboch organizácii. Dôvodom je odvolanie doterajšieho vedenie
Európskej organizácie. René Tomášek začal spolupracovať s T. Prochádzkom v novej
asociácii iCompete. A verejne sa priznáva, že on podal trestné oznámenie.
9.2.Pretekári SANK v zmysle platných stanov môžu štartovať len v rámci INBA Global
Europe a INBA Global.
9.3.Registrácia nových pretekárov do konca marca, ako aj členské poplatky.
10. Diskusia
Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov.
11. Záver
Zasadnutie bolo skončené o 14.00 a prezident SANK poďakoval prítomným za účasť.

Viliam Rigo
prezident SANK

Overovateľ zápisnice: Peter Winkler
Zapísala: Katarína Tomášová, v Martine, dňa 04.02.2017

