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Zápisnica zo zasadnutia konferencie SANK Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky
konanej dňa 2. marca 2019 o 14:00 v Viki´s restaurant Bratislava
Prítomných predsedov klubov: 10
Prítomných delegovaných pretekárov: 0
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľa zápisnice
4. Voľba mandátovej komisie
5. Správa o činnosti SANK za rok 2018
6. Správa o hospodárení SANK za rok 2018
7. Sprava disciplinárnej komisie za 2018
8. Vzdelávanie v roku 2019
9. Došlé spisy
10. Diskusia
11. Správa mandátovej komisie
12. Záver
Priebeh konferencie:
1. Otvorenie konferencie a schválenie programu
Konferenciu otvoril a viedol prezident SANK Viliam Rigo, privítal účastníkov konferencie.
Oboznámil prítomných s programom konferencie, vyzval prítomných na doplnenie programu.
Doplniť program nenavrhol nikto, predložený program bol schválený. Konštatoval, že
konferencia bola zvolaná v súlade s platnými stanovami VVS/1 – 900 /90 294 65-3 SANK
podľa (čl. 7).
Prezident SANK konštatoval, že k 01.03.2019 je v evidencii 19 klubov. Na konferencii je
prítomných 10 predsedov klubov. Spolu 10 prítomných platných mandátov, prítomná je tak
nadpolovičná väčšina všetkých klubov, konferencia je uznášania schopná.
2. Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa bola navrhnutá Katarína Tomášová. Konferencia bez pripomienok schválila
predložený návrh.
Hlasovanie :
ZA : 10
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
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3. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Iveta Hauserová, Roland Méhes. Overovateľov
zápisnice schválili delegáti bez pripomienok tak ako im bol predložený návrh.
Hlasovanie :
ZA : 10
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
4. Voľba mandátovej komisie
Do mandátovej komisie boli navrhnutí: Gabriela Hofman, Ľuboš Zeman. Mandátovú komisiu
schválili delegáti bez pripomienok tak ako im bol predložený návrh.
Hlasovanie :
ZA : 10
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
5. Správa o činnosti za rok 2018
Spracovateľom správy o činnosti SANK za rok 2018 bol Viliam Rigo, ktorý na zasadnutí
konferencie túto správu predniesol. Správa o činnosti tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie konferencie SANK č.1/2019
I.
Konferencia SANK prerokovala:
Správu o činnosti SANK za rok 2018
II.
Konferencia SANK berie na vedomie:
Správu o činnosti SANK za rok 2018
Hlasovanie :
ZA : 10
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Návrh na uznesenie konferencie č.1/2019 bol jednohlasne schválený.
6. Správa o hospodárení za rok 2018
Spracovateľom správy o hospodárení SANK za rok 2018 bol Ján Berdy, ktorý na zasadnutí
VV túto správu predniesol. Počiatočný stav k.1.januáru 2018 bol 3611,72 eur, čo je prenesený
zostatok z roku 2017. Správa o hospodárení tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie konferencie SANK č.2/2019
I.
Konferencia SANK prerokovala:
Správu o hospodárení SANK za rok 2018
II.
Konferencia SANK schvaľuje:
Správu o hospodárení SANK za rok 2018
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Hlasovanie :
ZA : 10
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Návrh na uznesenie konferencie č.2/2019 bol jednohlasne schválený.
7. Správa z disciplinárnej komisie SANK za rok 2018
Iveta Hauserová ako predsedníčka disciplinárnej komisie predstavila správu z disciplinárnej
komisie, kde uviedla kontrolovaných členov SANK, ako aj výsledky a schválené testy.
Správa z disciplinárnej komisie tvorí prílohu č. 4 k tejto výročnej správe.
Prezident SANK vyzdvihol a kladne ohodnotil činnosť celej disciplinárnej komisie. Zároveň
informoval o stretnutí s riaditeľkou ADA SR. V zmysle predpisov ADA je potrebné robiť aj
krvné testy. SANK má naďalej záujem testovať pretekárov formou vzorky moču za vlastné
finančné prostriedky SANK.
Návrh na uznesenie konferencie SANK č.3/2019
I.
Konferencia SANK prerokovala:
Správu z disciplinárnej komisie SANK za rok 2018
II.
Konferencia SANK berie na vedomie:
Správu z disciplinárnej komisie SANK za rok 2018
Hlasovanie :
ZA : 10
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Návrh na uznesenie konferencie č.3/2019 bol jednohlasne schválený.
8. Vzdelávanie v roku 2019
Prezident SANK Viliam Rigo informoval o projekte: Erazmus+šport – prezident SANK
informoval o európskom projekte, ktorý podal SANK. Boli sme úspešný a aktivity budú
realizované v priebehu roka 2019. Cieľom projektu je najmä zjednotenie súťažných pravidiel
zapojených štátov v projekte, príprava rozhodcov, antidoping – boj proti dopingu v naturálnej
kulturistike, zainteresovanie talentovanej mládeže, príprava naturálnych kulturistov, príprava
súťažiacich klasik fitnes. Zapojených 5 štátov: Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko,
Nemecko – organizovanie aktivít (semináre, workshopy) v troch krajinách. Ďalej informoval
o aktivitách projektu.
9. Došlé spisy
Prezident SANK a generálny sekretár SANK oboznámili konferenciu so spisovou
dokumentáciou SANK.
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10. Diskusia
Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov konferencie. Okrem iného prebehla diskusia
v nasledovných témach:
10.1. Vladimír Pečeňa informoval, že bude môcť zabezpečiť nástrek farbou na súťažiach
v SR v jarnej sezóne.
10.2. Prezident SANK zdôraznil, že je potrebné venovať väčšiu pozornosť propagácii
klubov, ich aktivít a súťaží SANK v elektronických médiách (webové stránky,
sociálne siete, vzájomné zdieľanie a propagácia udalostí SANK).
10.3. Prezident SANK informoval o priebehu festivalu neolympijských športov
v Trenčíne 2018.
10.4. Prezident SANK informoval o kalendári súťaží 2019, ktorý je zverejnený na
webovom sídle SANK.
10.5. Iveta Hauserová – požiadala o zdieľanie príspevkov SANK na sociálnych sieťach
z dôvodu propagácie SANK.
11. Správa mandátovej komisie
Mandátová komisia: rokovanie konferencie a voľby do orgánov SANK prebehli v súlade
s platnými predpismi SANK.
12. Záver
Zasadnutie konferencie bolo skončené o 16.00 a prezident SANK poďakoval za účasť na
konferencii.

Viliam Rigo
prezident SANK

Overovatelia zápisnice: Iveta Hauserová
Roland Méhes
Zapísala: Katarína Tomášová, Bratislava, dňa 02.03.2019

Príloha č.1 – prezenčná listina
Príloha č.2 – Správa o činnosti SANK za rok 2018
Príloha č.3 – Správa o hospodárení SANK za rok 2018
Príloha č.4 – Správa z disciplinárnej komisie SANK za rok 2018
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