Adresa: Štefánikova 20, 071 01 Michalovce
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IČO: 45009660
Bankové spojenie: SK59 7500 0000 0040 0469 6170
Registrácia na MV SR: č. spisu VVS/1-900/90-29465

Zápisnica zo zasadnutia konferencie SANK konanej dňa 9. apríla 2016 o 19:00
v Michalovciach
Prítomných predsedov klubov: 17
Prítomných delegovaných pretekárov: 0
Program:
1. Otvorenie konferencie a schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Voľba mandátovej komisie
5. Voľba volebnej komisie
6. Správa o činnosti za rok 2015
7. Správa o hospodárení za rok 2015
8. Návrh nových stanov podľa nového zákona športe č. 440/2015 Z. z.
9. Voľby do orgánov SANK
10. Návrh zmeny súťažných pravidiel
11. Plán súťaží na rok 2016
12. Správa mandátovej a volebnej komisie
13. Diskusia
14. Záver
Priebeh konferencie:
1. Otvorenie konferencie a schválenie programu
Konferenciu otvoril a viedol prezident Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky (SANK)
Viliam Rigo, ktorý privítal účastníkov konferencie. Oboznámil prítomných s programom
konferencie a vyzval prítomných na doplnenie programu. Keďže nikto z prítomných nenavrhol
doplnenie programu, predložený program bol schválený. Prezident Rigo konštatoval, že
konferencia bola zvolaná v súlade s platnými stanovami č. VVS/1 – 900 /90 294 65-2 SANK
podľa Čl. 6.
Prezident SANK konštatoval, že ku dňu 9.apríla 2016 je 26 platných registrovaných klubov
SANK.
Na konferencii sa zúčastnilo 13 predsedov klubov a 4 delegovaní zástupcovia splnomocnení
predsedami ich klubov. Spolu bolo prítomných 17 platných mandátov, čo predstavuje 65,38 %
zo všetkých zástupcov klubov registrovaných v SANK. Keďže bola prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých klubov, konferencia bola uznášaniaschopná. Účastníkmi konferencie bolo aj
39 pretekárov, t. j. členov SANK bez hlasovacieho práva.

1

2. Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa bola navrhnutá Katarína Tomášová. Zapisovateľku schválili delegáti bez
pripomienok.
Hlasovanie :
ZA : 17
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
3. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: René Tomášek a Ľuboš Zeman. Overovateľov
zápisnice schválili delegáti bez pripomienok.
Hlasovanie :
ZA : 17
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
4. Voľba mandátovej komisie
Do mandátovej komisie boli navrhnutí: Peter Winkler a Edita Nováková. Mandátovú komisiu
schválili delegáti bez pripomienok.
Hlasovanie :
ZA : 17
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
5. Voľba volebnej komisie
Za členov volebnej komisie boli navrhnutí: Jana Budajová a Alena Kompasová. Volebnú
komisiu schválili delegáti bez pripomienok.
Hlasovanie :
ZA : 17
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
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6. Správa o činnosti za rok 2015
Prezident SANK prečítal správu o činnosti SANK za rok 2015.Konštatoval, že máme za sebou
jeden z najúspešnejších rokov od založenia SANK. V roku 2015 sa konali pod hlavičkou SANK
štyri súťaže, na ktorých sa zúčastnilo 336 súťažiacich, z toho iba na MSR v Slovenskom Grobe
165 súťažiacich. Rozdeliť súťaže a kategórie v jarnom kole na dve medzinárodné a jednu
majstrovskú súťaž bolo správnym riešením, nakoľko sa na Majstrovstvách Slovenska zúčastnili
len domáci pretekári bez zahraničnej účasti. V jesennom kole sa organizovala iba jedna súťaž
- 6. Ročník Victoria Natural cup vo Viničnom. Kalendár súťaží v roku 2015 bol bohatý
a súťažiaci si mali z čoho vyberať aj vďaka súťažiam našich partnerov z Českej a Maďarskej
republiky.
Všetky informácie o súťažiach a výsledky súťaží sú zverejnené na webovom sídle SANK.
Závery a odporúčania:
Prezident SANK všetkých prítomných upozornil, že je veľmi dôležité, aby sa SANK naďalej
dôsledne držala svojej filozofie a sústavne sa prihliadalo na prípravu, naturálnosť našich
pretekárov a dodržiavanie pravidiel naturálnosti.
Aj vďaka príspevkom na dopingové kontroly sa realizovalo 20 dopingových testov, v ktorých
boli zahrnuté aj mimosúťažné testy. V tomto trende je nevyhnutné pokračovať a počet testov
naďalej zvyšovať. Za týmto účelom bola na webovom sídle www.sank.sk vytvorená „Sieň
hanby“ a „Sieň slávy“. V ďalšom období je potrebné vyškoliť a zacvičiť ďalších rozhodcov
a zároveň sa sústrediť na skvalitnenie ich práce, najmä v nových trendových kategóriách.
Hlavným cieľom bude podpora talentovanej mládeže a zameranie sa na rast členskej základne,
ako aj spoluprácu s klubmi. Je nevyhnutné, aby pretekári a predsedovia klubov rešpektovali
prestupový poriadok, nakoľko sa s tým sťažuje vedenie matriky – evidencie členov a klubov
SANK.

Správa o činnosti SANK za rok 2015 bola konferenciou vzatá na vedomie.
7. Správa o hospodárení za rok 2015
Správu o hospodárení predniesol Ján Berdy:
Počiatočný stav k 1. januáru 2015 : 3 172,84 € = prenesený zostatok z roku 2014.
Príjmy 2015
Členské klubov a jednotlivcov
Pokuty za doping
Doping poplatky
2%
Vrátenie fin. prostriedkov ADV
Úroky z vkladov
Spolu

6 300,00 €
1 200,00 €
7 020,00 €
136,92 €
0,03 €
0,61 €
14 657,56 €
3

Výdavky za rok 2015
Vyhodnotenie športovcov roka
Notebook
Bežné výdavky
Členské INBA Europe
Faktúry doping
Nákup doping. súprav
Doména SANK
Fotopozadie
Zaúčtovanie bankového poplatku
Váha
Vyšitie znak SANK pre rozhodcov
Stretnutie predsedov klubov
Vrátenie členského
Účet
Spolu
Konečný stav k 31.12.2015 bol 9 484,48 €.

359,12 €
500,00 €
300,00 €
300,00 €
4 602,33 €
250,00 €
71,65 €
72,00 €
1,00 €
482,40 €
158,82 €
1 065,60 €
100,00 €
82,90 €
8 345,82 €

Správa o hospodárení SANK za rok 2015 bola konferenciou vzatá na vedomie.
8. Návrh nových stanov podľa nového zákona o športe č. 440/2015 Z. z.
Prezident SANK predstavil návrh nových stanov, ktoré boli vypracované v súlade s novým
zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o športe“). Návrh stanov bol v riadnom časovom predstihu pred konaním konferencie
zverejnený na webovej stránke SANK na pripomienkovanie (chýba termín zverejnenia).
Prezident SANK prítomných oboznámil s hlavnými zmenami v nových stanovách. Tie sa týkajú
najmä orgánov SANK volených na 5 rokov, ktorými sú prezident, generálny sekretár a 3
členovia výkonného výboru, z toho minimálne jeden zo zástupcov športovcov. V stanovách sú
zahrnuté aj zasadnutia výkonného výboru, ktoré sa majú konať najmenej raz za tri mesiace aj
formou „per rollam“. Kontrolór, ako najvyšší orgán SANK, je odborne spôsobilá osoba
minimálne so štvorročnou praxou a je volený na obdobie 6 rokov. Zmena nastala aj v
odvolacej komisii, ktorej členom musí byť právnik a lekár.
Konferencia k stanovám nemala pripomienky.
Hlasovanie :
ZA : 17
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
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Stanovy SANK boli konferenciou schválené.
9. Voľby do orgánov SANK
V zmysle schválených nových stanov prebehli voľby do orgánov SANK:
Prezident informoval prítomných s návrhom kandidátov do orgánov SANK podľa nových
stanov. Oboznámil prítomných s návrhom a vyzval na doplnenie orgánov. Doplnenie
nenavrhol nikto, následne prebehlo hlasovanie o jednotlivých kandidátoch v nasledujúcom
poradí.
a) Voľba prezidenta: Za prezidenta SANK bol navrhnutý Viliam Rigo.
Konferencia schválila prezidenta bez pripomienok tak ako im bol predložený návrh.
Hlasovanie :
ZA : 16
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 1
Prezidentom SANK bol konferenciou schválený Viliam Rigo.
b) Voľba generálneho sekretára: Za generálneho sekretára SANK bol navrhnutý Ján
Berdy.
Generálneho sekretára konferencia schválila bez pripomienok, tak ako im bol
predložený návrh.
Hlasovanie :
ZA : 16
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 1
Generálnym sekretárom SANK bol konferenciou schválený Ján Berdy.
c) Voľba členov VV: Za členov VV boli navrhnutý : Ľuboš Zeman, Katarína Tomášová,
Gabriela Švorcová.
Členov VV konferencia schválila bez pripomienok tak ako im bol predložený návrh.
Hlasovanie :
ZA : 14
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 3
Členmi VV SANK boli konferenciou schválení Ľuboš Zeman, Katarína Tomášová, Gabriela
Švorcová.
d) Voľba kontrolóra SANK: Za kontrolóra bola navrhnutá Ing. Marianna Zemanová, ktorá
spĺňa potrebné kvalifikačné predpoklady.
Kontrolóra konferencia schválila bez pripomienok, tak ako im bol predložený návrh.
Hlasovanie :
ZA : 17
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Kontrolórom SANK bola konferenciou schválená Ing. Marianna Zemanová.
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10. Návrh zmien súťažných pravidiel
Na základe pripomienok predsedov klubov a súťažiacich boli upravené súťažné pravidlá, tak
aby jednotlivé kategórie boli jasnejšie definované. Do každej kategórie pribudnú obrázky
(fotky) správnych póz pre jednotlivé kategórie, takisto aj pravidlo „T-walk“ na pódiu.
Hlavné zmeny sa týkajú hlavne úpravy vekových kategórii. Najvýznamnejšia zmena nastala v
juniorských kategóriách, ktorá sa posunula na 23 rokov, čo umožňuje aj nový zákon o športe.
Na súťažiach organizovaných pod hlavičkou SANK bude dovolená farba Pro Tan alebo
akákoľvek iná farba na rovnakom základe. Farba Dream Tan nebude povolená. Zároveň je to
svetový trend. Uvedené bude súčasťou propozícií každej súťaže. Použitie nepovolenej farby
bude potrestané nepovolením štartu na súťaži.
Do pozornosti uvádzame v súťažných pravidlách text v ženských kategóriách „ Hodnotí sa tiež
napnutosť a tonus pokožky. Koža by mala byť hladka a na pohľad zdravá a bez celulitídy“
Ďalšie podrobnosti viď súťažné pravidlá www.sank.sk
Súťažný poriadok bol prerokovaný na zasadnutí VV z 08.04.2016, bude zverejnený na
webovom sídle mesta.
Hlasovanie :
ZA : 13
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 4
Doplňujúce návrhy boli odsúhlasené.
Po návrhoch a pripomienkach prezident SANK Viliam Rigo dal hlasovať o súťažných pravidlách
ako celku:
Hlasovanie :
ZA : 17
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Nové súťažné pravidlá SANK boli konferenciou schválené.

Súťažné pravidlá sú platné dňom 9. apríla 2016 schválené konferenciou SANK.
11. Plán 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
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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 Global Europe na Slovensku (Šamorín)
November 2016 – INBA Global Natural Olympia – USA
Ďalšie doplnenie súťaží v jesennom kole budú doplnené v priebehu sezóny.
Prezident požiadal organizátorov súťaží o ich propagáciu.
12. Správa mandátovej a volebnej komisie
a) Mandátová komisia: rokovanie konferencie prebehlo v súlade s platnými predpismi
SANK.
b) Volebná komisia: voľby do orgánov SANK prebehlo v súlade s platnými predpismi
SANK.
13. Diskusia
Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov konferencie
14. Záver
Zasadnutie konferencie bolo skončené o 21.00 a prezident SANK poďakoval za účasť na
konferencii, ako aj na sústredení.

Michalovce 09. 04. 2016

Vypracovala:

Katarína Tomášová ......................................................

Overili:

René Tomášek ......................................................
Ľuboš Zeman ......................................................

Schválil:

Viliam Rigo, prezident SANK ...................................................

Príloha č.1 – Prezenčná listina
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