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Správa o činnosti Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky (SANK) za rok 2017. 

 

I. Úvod 

Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky (ďalej len „SANK“) je podľa platných stanov 

schválených Ministerstvom vnútra SR č. VVS/1 – 900 /90 294 65-2 samostatnou a nezávislou 

právnickou osobou, ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného v zmysle 

zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je dobrovoľným 

záujmovým združením fyzických a právnických osôb pôsobiacich v oblasti naturálnej 

kulturistiky a fitness, ako aj nadväzných športových disciplín v rámci SR. Svoju činnosť 

začala v roku 2011. Sídlom SANK je Štefánikova 20, Michalovce, 071 01. 

 

SANK sa riadi schválenými dokumentmi, ktorými sú najmä stanovy, registračný a prestupový 

poriadok, súťažný poriadok, štatút komisie rozhodcov, disciplinárny poriadok 

a antidopingové pravidlá. 

K 31.12.2017 bolo v SANK registrovaných 28 športových klubov a 357 členov. 

 

Za najdôležitejšie udalosti, pravidlá a rozhodnutia v roku 2017 možno považovať 

najmä: 

 Zorganizovanie sústredenia, konferencie a vyhodnotenia športovca roka SANK za 

rok 2016 v dňoch  24.-26.03.2017  – Makov, 

 Aplikácia disciplinárneho poriadku SANK, ako aj zmeny súťažných pravidiel, 

ktoré reflektovali na aktuálny dopyt pretekárov. 

 Dodržiavanie maximálneho štartovného na slovenských súťažiach: 

Pohárové súťaže a MSR-  20 ,- eur/kategória  + 15,- eur antidoping. 

 Antidoping – úhrada pretekára 15 eur pre účely dopingových testov popri štartovnom 

na súťaži – uvedené realizuje SANK ako jediná športová organizácia na Slovensku. 

 Rozdelené pohárové súťaže  - medzinárodné pohárové súťaže s vybratými 

kategóriami a M SR iba pre Slovákov (SANK). 

 Pokračovanie bodovacieho systému INBA Elite Tour.  V roku 2017 boli v rámci 

tohto bodovania úspešní reprezentanti SANK: Koloman Tóth, Zuzana Satmáryová, 

Martina Velecká a Mária Augustínová Štalmachová, ktorí získali letenky na Natural 

Olympia 2017 v USA. 

 Súťaže – organizácia a účasť v roku 2017 – uvedené v III. časti tejto správy. 

 

II. Orgány SANK  

Na konferencii SANK dňa 09.04.2016 v Michalovciach prebehla voľba do orgánov SANK 

v súlade so stanovami SANK, kde bol prítomnými členmi na 5 rokov zvolený nový Výkonný 

výbor (VV) SANK v zložení: 

prezident: Viliam Rigo 

generálny sekretár: Ján Berdy  

členovia VV: PhDr. Katarína Tomášová, Ľuboš Zeman, Gabriela Švorcová 

kontrolórom SANK bola na obdobie 6 rokov konferenciou schválená Ing. Marianna 

Zemanová (k 01.01.2018 činnosť ukončila výpoveďou).  
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Disciplinárna komisia:  

Iveta Hauserová – predseda, členovia: Ing. Vladimír Pečeňa, Ing. Roland Méhes do 

29.06.2017,  JUDr. Iveta Willantová od 03.08.2017. 

 

Rozhodcovská komisia:  

Predseda: Ján Berdy, členovia: PhDr. Katarína Tomášová, Ing. Roland Méheš 

 

 

III. Vyhodnotenie súťaží za rok 2017 

V roku 2017 boli pod hlavičkou SANK zorganizované 4 súťaže,  Stručné informácie 

o všetkých súťažiach v roku 2017 sú uvedené nižšie v zmysle časovej chronológie. 

- 6.5.2017 - hotel Therma Dunajská Streda, medzinárodná súťaž, organizátor Roland 

Méheš, počet štartujúcich 47, počet súťažných pozícii 52, počet kategórií 9. 

- 13.5.2017 - 2. ročníku Media4Rent, Bratislava – Istropolis,  medzinárodná súťaž, 

organizátorka Iveta Hauserová - ŠK Powerfit Bratislava, počet štartujúcich 138, počet 

súťažných pozícii 171, počet kategórií 26, počet štátov 3. 

- 20.5.2017 - Majstrovstvá Slovenska, športová hala vo Viničnom pri Pezinku. 

organizátorka  Gabriela Švorcová, počet štartujúcich 156, počet súťažných pozícii 

194, počet kategórii 26. Na tomto podujatí sa rozhodlo aj o účasti pretekárov na MS 

v Rimini. 

- 27.05.2017 - 3. Medzinárodné nemecké majstrovstvá v Neu-Ulm, sa predstavilo 240 

pretekárov z 34 národností sveta. To, že nebola núdza o pretekárov, potvrdzuje aj fakt, 

že trendové kategórie museli prejsť elimináciou medzi 20 až 25 pretekármi. 

- 02.-04. 07.2017 Rimini, Taliansko -  počet štartujúcich reprezentantov SANK 50, ktorí 

sa umiestnili na popredných miestach - 5 zlatých medailí, 12 strieborných medailí, 7 

bronzových medailí. 

- 14.10. 2017– Grand Prix Slovakia, Nitra, medzinárodná súťaž, organizátor David Gál, 

počet štartujúcich 130, počet súťažných pozícii 163, počet kategórií 25, počet štátov 4. 

- 21.10.2017 -  Hungarian INBA Elite Tour, Tatabánya – Maďarsko, počet štartujúcich 

130, počet súťažných pozícii 179, počet kategórií 23, počet štátov 8. 

- 28. 10.2017 – ME, BiH, športová hala v Ljubuški. Po prvýkrát v histórii hostila Bosna 

a Hercegovina takú významnú medzinárodnú športovú udalosť. Na týchto 

Majstrovstvách Európy v naturálnej kulturistike sa zúčastnili súťažiaci z 21 

európskych krajín. Súťaž trvala tri dni, pričom časť programu sa konala v Mostare, a 

najvýznamnejšia finálna časť sa konalo v Ljubuški. Táto súťaž bola nominačnou na 

Naturálnu Olympiu ktorá sa konala 10.-13. novembra 2017 v Las Vegas. 

- 10.-13. novembra 2017  - Las Vegas, NV - Naturálna Olympia  - farby Slovenska 

reprezentovali: niekoľko násobný Mr. Olympia Koloman Toth, majsterka sveta 

Martina Velecká, majsterka sveta Zuzana Satmáryová a vicemajsterka sveta Mária 

Augustínová Štalmachová. Umiestnenia: Martina Velecká zlato v kategóii bikini 

fitness junioriek aj žien. Zároveň získala profesionálnu licenciu. Zuzana Satmaryová 

získala zlatú medailu vo fitness figure junior masters (35-40 rokov) a bronz vo fitness 

https://www.zbodyfit.sk/sk/vysledkysutazi-meno/martina/velecka/
https://www.zbodyfit.sk/sk/vysledkysutazi-meno/zuzana/satmaryova/
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figure open. Mária Augustínová Štalmachová pridala striebro vo fitness figure junior 

masters. Koloman Toth striebro v kategórii grand masters. 

 

IV. Najlepší športovci SANK za rok 2017 

V rámci vyhodnotenia najlepších športovcov roka  SANK sa vyhodnocujú umiestnenia na 

súťažiach, ktoré sú zarátavané do systému bodovania. Sú to súťaže oficiálne organizované 

v rámci národných majstrovských a medzinárodných pohárových súťaží. 

 

Najlepší športovci roka SANK 2017 

Kategória telesne postihnutý                                  Boris Benčat 

Kategória dorast                                                     Lukáš Lajtoš 

Kategória junior                                                     René Bero 

Kategória masters muži I                                       Miroslav Poláček 

Kategória masters muži II                                      Vladimír Lipták 

Kategória masters muži III                                     Peter Petkeš 

Kategória muži do 175 cm                                      Michal Studenič 

Kategória muži do 180 cm                                      Andrej Herák 

Kategória muži nad 180cm                                     Andrej Drahoš 

Kategória mr.physique do 23 rokov                        Adam Ábel 

Kategória mr.physique do 180cm                           Adam Ábel 

Kategória mr.physique nad 180 cm                         Mário Polák 

Kategória fitness bikini do 23 rokov                       Martina Velecká 

Kategória fitness bikini do 164 cm                          Anna Zraková 

Kategória fitness bikini do 170 cm                          Natália Horváthová 

Kategória fitness bikini nad 170 cm                        Martina Poizlová 

Kategória fitness figura                                            Linda Haas 

Kategória fitness figura nad 35 rokov                      Zuzana Satmáryová 

Kategória ms.physique                                             Pavlína Kováčová 

Kategória šport model do 164 cm                            Dana Vizárová 

Kategória šport model nad 164 cm                          Anna Lacko 

Kategória šport model nad 35 rokov                        Dana Vizárová 

 

Najlepšie kluby SANK za 2017 

1. Wpcomp -bodybuilding                                       

2. Briela natural šport klub                                       

3. ŠK Arena Relax Team 

 

V. Dopingové kontroly 

V roku 2017 bolo uskutočnených 20 dopingových kontrol (z toho 5 mimosúťažných), na 

ktorých bolo vykonaných 20 dopingových testov, Z 20 testov bolo 5 vzoriek pozitívnych (z 

toho všetky súťažné. V prípade jedného pozitívneho nálezu nešlo o reprezentanta SANK.) 

Všetky výsledky dopingových kontrol, vrátane stanovených trestov sú zverejnené na 

webovom sídle SANK.  

https://www.zbodyfit.sk/sk/vysledkysutazi-meno/maria/augustinova-stalmachova/
https://www.zbodyfit.sk/sk/vysledkysutazi-meno/koloman/toth/
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VI.  Disciplinárne konania 

V roku 2017 bolo vedené jedno disciplinárne konania voči pretekárom SANK. Vo všetkých 

prípadoch išlo o porušenie antidopingových pravidiel v rámci dopingových kontrol. Správa 

z disciplinárneho konania 2017 je prílohou č.1 tejto správy a je predkladaná samostatne. 

 

VII.   Záver 

Rok 2017 je možné hodnotiť veľmi pozitívne.  V roku 2017 boli pod hlavičkou SANK 

zorganizované 4 súťaže. Aj v roku 2017 sa uskutočnilo trojdňové sústredenie spojené 

s konferenciou SANK a slávnostným oceňovaním najlepších športovcov SANK za rok 2016 

na Makove. V priebehu roka 2017 bolo vykonaných 20 dopingových kontrol. Slovenskí 

pretekári naďalej obhajovali pozíciu európskeho lídra v oblasti naturálnej kulturistiky a fitnes 

na medzinárodných súťažiach. V roku 2017 rozhodcovia pokračovali v hodnotení pretekárov 

elektronicky, prostredníctvom tabletov, čo uľahčilo a urýchlilo vyhodnocovanie výsledkov. 

Orgány SANK vždy reagovali na požiadavky od predsedov klubov, či pretekárov 

a odsúhlasilo zmeny v súťažných pravidlách podľa tohto dopytu. 

Preto je zámerom vedenia SANK, aby sa jeho činnosť rozvíjala a napredovala aj v roku 2018. 

Rok 2018 sa bude niesť najmä v intenciách plnenia dlhodobých stanovených cieľov: 

 Presadzovanie a propagovanie naturálneho športu na území SR, ako aj v zahraničí. 

 Rozširovanie členskej základne najmä o deti a mládež. 

 Zachovanie tradičných súťaží v rámci jarnej a jesennej sezóny, medzinárodné 

pohárové súťaže – podľa možností v členení na kategórie do viacerých pohárových 

súťaží, MSR iba pre slovenských pretekárov SANK. 

 Pokračovanie v dopingových kontrolách z príspevkov pretekárov na slovenských 

súťažiach. 

 Rozšírenie radov rozhodcov o kvalitných a stálych rozhodcov s cieľom stabilizácie 

rozhodcovského zboru. Napĺňanie štatútu komisie rozhodcov. 

 Napojenie sa na dotačný systém MŠVVaŠ SR. 

 Napĺňanie databázy Informačného systému o športe  

 Vytváranie partnerstiev a sponzoring.  

 

Na záver patrí poďakovanie za spoluprácu všetkým členom SANK, ktorí šíria dobé meno 

SANK a pozitívne propagujú organizáciu SANK, taktiež aj predsedom klubov, trénerom, 

rozhodcom, ale  najmä organizátorom súťaží a organizačným tímom v roku 2017. VV SANK 

zároveň želá  všetkým svojim členom veľa zdravia a športových i osobných úspechov v roku 

2018. 

 

    Viliam Rigo 

 prezident SANK 

príloha č.1: Správa z disciplinárneho konania 2017 

Spracovala: PhDr. Katarína Tomášová, člen VV SANK 

Prerokované vo VV SANK dňa 23.03.2018 

Vzaté na vedomie konferenciou SANK dňa 24.03.2018, uznesením č.1/2018 


