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Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru (VV)  Slovenskej asociácie naturálnej 

kulturistiky (SANK)  - konaného dňa 07. februára 2021 o 18:00 – online (zoom) 

 

Prítomných členov VV SANK:  

 Počet prítomných členov je 5 

 Počet neprítomných členov je 0, z toho ospravedlnených je 0 

 VV je / nie je uznášaniaschopný 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Určenie overovateľa zápisnice 

4. Poskytnutie dotácie na činnosť SANK od MŠVVaŠ SR na rok 2021. 

5. Predpokladaný termín konferencie 2021 (volebný rok, štruktúra volených orgánov, 

doplnenie chýbajúcich orgánov). 

6. Mimo súťažné testy 2021. 

7. Súťaže 2021. 

8. Online seminár rozhodcov. 

9. Online seminár mentálny tréning. 

10. Určenie zodpovedných osôb pre oblasti – rozhodcovia, kluby, mládež. 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

Priebeh zasadnutia VV: 

1. Otvorenie  

Zasadnutie výkonného výboru (VV) SANK otvoril a viedol prezident Viliam Rigo, ktorý 

privítal prítomných členov VV. Prizvaní boli: Iveta Hauserová. 

 

2. Určenie zapisovateľa 

Za zapisovateľa bola navrhnutá Katarína Tomášová 

Hlasovanie : 

ZA :  5                                                        

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

3. Určenie overovateľa zápisnice 

Za overovateľa zápisnice bola navrhnutá Gabriela Hofman 

Hlasovanie : 

ZA : 5                                                         

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Poskytnutie dotácie na činnosť SANK od MŠVVaŠ SR na rok 2021. 

Viliam Rigo – MŠVVaŠ SR poskytlo na rok 2021 dotáciu vo výške 60 100 eur na činnosť 

SANK. Výška dotácie je totožná s výškou dotácie v roku 2020. Je potrebné priebežne dopĺňať 

výdavky do predpísaných tabuliek – v súlade s oprávnenými výdavkami stanovenými 

v zmluve.  

 

5. Predpokladaný termín konferencie 2021 (volebný rok, štruktúra volených orgánov, 

doplnenie chýbajúcich orgánov). 

V roku 2021 končia funkcie v orgánoch SANK, je potrebné v rámci výročnej konferencie 

pripraviť aj voľby do orgánov SANK. Predpokladaný termín: marec, apríl. V rámci orgánov 

v SANK je potrebné doplniť aj neobsadené funkcie ako: reprezentačný tréner, športovo 

technická komisia. 

O funkciu reprezentačného trénera prejavila záujem Iveta Hauserová. Je potrebné preveriť 

zlučiteľnosť s pôsobením v disciplinárnej komisii. 

Je potrebné vykonať zmenu aj na úrovni kontrolóra. V. Rigo predloží návrh výkonnému 

výboru. 

Do funkcie účtovníka navrhujeme Gabrielu Hofman, ktorá bude vykonávať aj poradenstvo 

v tejto oblasti aj pre jednotlivé členské športové kluby. Bude sa zúčastňovať pravidelných 

školení a vzdelávania v tejto oblasti. 

Hlasovanie : 

ZA :  5                                                        

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

uznesenie 1/2021: Účtovníkom SANK je Gabriela Hofman . 

 

6. Mimo súťažné dopingové testy. 

VV SANK rokoval o možnostiach vykonávania mimo súťažných dopingových testov v roku 

2021. 

 

7. Súťaže 2021. 

K dnešnému dňu sú známe nasledovné termíny súťaží, bližšie informácie budú zverejňované 

priebežne na webovom sídle SANK: 

 

15.05. – medzinárodná súťaž Power fit – Bratislava 

22.05. – MSR SANK – Dunajská Streda  

11. -12.06. - MS – Rumunsko, Bukurešť 

 

16.10. – Elit Tour– Viničné 

09.10. – Elit Tour – Maďarsko 

23.10. -  Elit Tour – Taliansko, Florencia 

30.10. – ME – Maďarsko 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Online seminár rozhodcov. 

Ján Berdy zabezpečí online seminár pre súčasných aj nových rozhodcov. Zároveň 

v dostatočnom časovom predstihu pošle návrh nových rozhodcov, členovia VV SANK sa 

k tomu vyjadria. 

Termín 27.02.2021 

 

9. Online seminár mentálny tréning. 

Termín: 22.02.2021 

Spôsob: online 

Školiteľ: bude určený 

 

10. Určenie zodpovedných osôb pre oblasti – rozhodcovia, kluby, mládež. 

a) oblasť rozhodovania, práca s rozhodcami, rozhodcovská komisia – zodp. Ján Berdy 

b) oblasť práce s klubmi, komunikácia s predsedami klubov – zodp. Katarína Tomášová 

c) oblasť práce s mládežou, získavanie detí a mládeže - zodp. Iveta Hauserová 

 

Hlasovanie : 

ZA :  5                                                        

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

uznesenie 2/2021: zodpovedná osoba pre oblasť rozhodovania: Ján Berdy, pre oblasť práce 

s klubmi: Katarína Tomášová, pre oblasť práce s mládežou: Iveta Hauserová. 

 

11. Diskusia  

V rámci diskusie sa prediskutovali témy súvisiace s bodmi rokovania.  

- Viliam Rigo apeloval na potrebu osvety a propagácie SANK voči športovým klubom.  

- Ján Berdy upozornil na „skryté“ výdavky pri bankových prevodoch.  

- Aktívni rozhodcovia pošlú J. Berdymu veľkosť košele. 

- Pripravuje sa nové GDPR, ktoré bude zverejnené na webovom sídle SANK. 

 

12. Záver 

Zasadnutie VV bolo skončené o 19.30 a prezident SANK poďakoval za účasť na VV. 

 

 

 

                                                                                                         Viliam Rigo 

               prezident SANK 

 

 

Overovateľ zápisnice: Gabriela Hofman 

Zapísala: Katarína Tomášová, Valča, dňa 07.02.2021 

 

 

                         


