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Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru (VV)  Slovenskej asociácie naturálnej 
kulturistiky (SANK)  -konaného dňa 2. júna 2016 o 9:00 vo Veľkom Grobe.  
 
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 overovateľov zápisnice 

4. Kalendár  súťaží na II polrok 2016 

5. Stanovenie účasti pretekárov SANK na MS a ME 

6. Nastavenie súťažných kategórii MSR na rok 2017 

7. Predpokladané termíny súťaží na rok 2017 

8. Stanovenie štartovného na pohárových a majstrovských súťažiach. 

9. Dopingové kontroly na II polrok 2016 

10. Návrh udeľovania odmien pre pretekárov za 1. miesto na MS Budapešti 

11. Došlé spisy 

12. Diskusia 

13. Záver 

 
Priebeh zasadnutia VV: 

1. Otvorenie  
Zasadnutie výkonného výboru (VV) SANK otvoril a viedol prezident Viliam Rigo, ktorý privítal 
prítomných členov VV  
 

2. Určenie zapisovateľa 
Za zapisovateľa bola navrhnutá Katarína Tomášová 

Hlasovanie : 

ZA :  5                                                         

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

3. Určenie overovateľov zápisnice 
Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý Ľuboš Zeman 

Hlasovanie : 

ZA : 5                                                        

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

 



 

 
4. Kalendár súťaží na jesennú sezónu rok 2016 

Jesenná sezóna 
1.10. 2016 – pohárová súťaž Rakúsko (Sankt Martin) 
8.10.2016 – pohárová súťaž ČR (Brno) 
15.10.2016 – pohárová súťaž Slovensko - organizátor David Gál (miesto ešte nie je určené) 
21.10.2016 – ME INBA Europe Slovensko (Šamorín) 
10.-13. november 2016 – Natural Olympia – USA (Las Vegas) 
 

5. Stanovenie podmienok účasti pretekárov SANK na MS a ME. 
V.Rigo - Účasť pretekárov na MS a ME: 
Reprezentovanie SANK na ME v rámci jesennej sezóny – prvá štvorka z každej kategórie 
v rámci pohárovej súťaže SANK – v rámci hlavnej kategórie pretekára (ak niekto nepôjde, 
nahradí ho pretekár z piateho alebo šiesteho miesta). V jarnej sezóne sa bude postupovať 
analogicky – účasť na MS podmienené účasťou na MSR. 
 
Udelenie výnimky: 
V individuálnych prípadoch (obzvlášť závažné dôvody) môže pretekár bezodkladne požiadať 
elektronicky a následne písomne VV SANK o povolenie štartu na ME alebo MS. VV SANK 
zašle pretekárovi stanovisko elektronicky a po skončení súťažnej sezóny písomne. 
 
Hlasovanie : 

ZA : 5                                                        

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 
6. Nastavenie súťažných kategórii MSR na rok 2017 

V. Rigo - Nadstavenie pravidiel jarných súťaží – ako budeme postupovať? Je potrebné sa s 
tým zaoberať a vybrať si jeden model. 
1 model – tak ako v roku 2016 – ale je potrebné rovnomerne „zatraktívniť“ pohárové súťaže, 
tak aby boli niektoré „atraktívne“ kategórie (fitness bikiny, fitness model, Mr. Physique) 
zaradené do každej pohárovej súťaže  
2 model - 2 súťaže MSR, pohárové súťaže v SR nie, len v zahraničí 
Záverečné stanovisko: V.Rigo pošle návrh rozdelenia súťažných kategórií v rámci pohárových 
súťaží predsedom klubov a organizátorom súťaží na vyjadrenie. Záverečné stanovisko sa 
prijme VV SANK do konca roku 2016. 
 

Hlasovanie : 

ZA : 5                                                        

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

7. Predpokladané termíny súťaží na rok 2017 
1-4.06. 2017 - MS Riminy  (Taliansko) – od tohto dátumu je potrebné stanoviť termíny 
slovenských súťaží 
20.05.2017 – predpokladaný termín MSR (Viničné), ostatné termíny budú dohodnuté do 
konca roka 2016 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Stanovenie štartovného na pohárových a majstrovských súťažiach 
Stanovenie štartovného na jesennú sezónu 2016 – tak, aby bolo jednotné na každej súťaži 
v rámci SR. V rámci diskusie bolo navrhnutých niekoľko návrhov. VV SANK sa dohodol na 
výške štartovného na slovenskú pohárovú súťaž v jesennej sezóne 2016 vo výške 20 eur. 
Hlasovanie : 

ZA : 5                                                        

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 
9. Dopingové kontroly na II polrok 2016 

Mimosúťažné testy – dokončiť do 4 týždňov pred prvou súťažou v SR, to je 15.08. – 
15.09.2016. Zoznam bude spracovaný. 
 

Hlasovanie : 

ZA : 5                                                        

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 
 

10. Návrh udeľovania odmien pre pretekárov za 1. miesto na MS Budapešti 
V.Rigo – navrhuje preplatiť štartovné pretekárom SANK vo výške 100 eur pre víťazov 
v kategóriách na MS 2016 (za jednu hlavnú kategóriu). 
 

Hlasovanie : 

ZA : 4                                                        

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 1 
 

11. Došlé spisy 
J. Berdy: 
- informoval o došlých žiadostiach o výstupy a prestupy pretekárov 
- žiadosť o zaregistrovanie do SANK od: Jana Haninová - – udelenie výnimky – pretekárka 
súťažila v SAKFT v roku 2016. VV sa k žiadosti vyjadril hlasovaním: 
Hlasovanie : 

ZA :  1                                                       

PROTI :  4 

ZDRŽAL SA : 0 

 
- sťažnosť od: Aneta Važanová. VV sa k žiadosti vyjadril hlasovaním: 
VV sa zhodol na tom, že sťažovateľke bude zaslaná odpoveď po preverení všetkých 
skutočností a na základe stanoviska predsedu klubu Briela natural šport. 
Hlasovanie : 

ZA :  5                                                       

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. Diskusia  

Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov. 

 
13. Záver 

Zasadnutie VV bolo skončené o 10.30 a prezident SANK poďakoval za účasť na VV. 
 

 
                                                                                                        Viliam Rigo 
               prezident SANK 

 
Overovateľ zápisnice: Ľuboš Zeman 
Zapísala: Katarína Tomášová, Veľký Grob, dňa 02.07.2016 
                                         


