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Zápisnica zo zasadnutia konferencie SANK Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky
konanej dňa 24. marca 2018 o 15.00 na Makove
Prítomných predsedov klubov: 11
Prítomných delegovaných pretekárov: 0
Program:
1. Otvorenie konferencie
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Voľba mandátovej komisie
5. Správa o činnosti SANK za rok 2017
6. Správa o hospodárení SANK za rok 2017
7. Správa disciplinárnej komisie SANK za rok 2017
8. Došlé spisy
9. Voľba kontrolóra SANK
10. Správa mandátovej komisie
11. Vyhlásenie najlepších športovcov roka
12. Diskusia
13. 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 65-2 SANK
podľa (čl. 6).
Prezident SANK konštatoval, že ku dňu 24.marca 2018 je v evidencii 31 klubov, aktívnych je
k dnešnému dňu 14, noví súťažiaci k dnešnému dňu 60. Na konferencii je prítomných 11
predsedov klubov. Spolu 11 prítomných platných mandátov, prítomná je tak nadpolovičná
väčšina všetkých aktívnych klubov, konferencia je uznášania schopná.
2. Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa bola navrhnutá Katarína Tomášová. Za zapisovateľa schváli delegáti bez
pripomienok tak ako im bol predložený návrh.
Hlasovanie :
ZA : 11
PROTI : 0
ZDRŢAL SA : 0

1

3. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Iveta Hauserová, Adam Ábel. Overovateľov
zápisnice schválili delegáti bez pripomienok tak ako im bol predložený návrh.
Hlasovanie :
ZA : 11
PROTI : 0
ZDRŢAL SA : 0
4. Voľba mandátovej komisie
Do mandátovej komisie boli navrhnutí: Dušan Dioszegi, Koloman Tóth. Mandátovú komisiu
schválili delegáti bez pripomienok tak ako im bol predložený návrh.
Hlasovanie :
ZA : 11
PROTI : 0
ZDRŢAL SA : 0
5. Správa o činnosti za rok 2017
Spracovateľkou správy o činnosti SANK za rok 2017 bola Katarína Tomášová, ktorá na
zasadnutí konferencie túto správu predniesla. Správa o činnosti tvorí prílohu č.2 tejto
zápisnice.
Návrh na uznesenie konferencie SANK č.1/2018
I.
Konferencia SANK prerokovala:
Správu o činnosti SANK za rok 2017
II.
Konferencia SANK berie na vedomie:
Správu o činnosti SANK za rok 2017
Hlasovanie :
ZA : 11
PROTI : 0
ZDRŢAL SA : 0
Návrh na uznesenie konferencie č.1/2018 bol jednohlasne schválený.
6. Správa o hospodárení za rok 2017
Spracovateľom správy o hospodárení SANK za rok 2017 bol Ján Berdy, ktorý na zasadnutí
VV túto správu predniesol. Počiatočný stav k.1.januáru 2017 bol 3697,38 eur, čo je prenesený
zostatok z roku 2016.
Príjmy 2017
Členské klubov a jednotlivcov
Dopingové poplatky
Úroky z vkladov - banka
Spolu

5 515,00 €
6 665,00 €
0,25 €
12 180,29 €
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Výdavky 2017
Vyhodnotenie športovcov roka
Vyrovnanie debetu na účte
Bežné výdavky
Právnické služby (odvolacia komisia, disc.rozhodnutia, a iné)
Faktúry dopingové testy
Duplicitná platba - vratka
Doména SANK
Ocenenie pretekárov MS INBA Dubaj
Vedenie účtu - banka
Spolu
Výdaje celkom k 31.12.2017
Zostatok na účte k 31.12.2017
zostatok na pokladni k 31.12.2017
zostatok k 31.12.2017 celkom

585,00 €
50,00 €
291,51 €
3 750,00 €
6 949,47 €
65,00 €
71,76 €
700,00 €
94,72 €
12 557,46 €
12 557,46 €
3 611,72 €
3 539,44 €
7 151,16 €

Návrh na uznesenie konferencie SANK č.2/2018
I.
Konferencia SANK prerokovala:
Správu o činnosti SANK za rok 2017
II.
Konferencia SANK berie na vedomie:
Správu o činnosti SANK za rok 2017
Hlasovanie :
ZA : 11
PROTI : 0
ZDRŢAL SA : 0
Návrh na uznesenie konferencie č.2/2018 bol jednohlasne schválený.
7. Správa z disciplinárnej komisie SANK za rok 2017
Predstavila správu z disciplinárnej komisie, kde uviedla kontrolovaných členov SANK, ako aj
výsledky a schválené testy. Správa z disciplinárnej komisie tvorí prílohu č. 2 k tejto výročnej
správe.
8. Došlé spisy
Prezident SANK oboznámil konferenciu so spisovou dokumentáciou SANK, najmä v oblasti
korešpondencie a dotácií a súdneho sporu:
8.1. Po právnej úprave zákona č.440/2015 Z.z. o športe (ďalej len „zákon o športe“) podal
SANK žiadosť na MŠVVaŠ SR na financovanie SANK zo štátneho rozpočtu a podľa
predpísaného vzorca sme uspeli. Na rok 2018 bola pre SANK pridelená dotácia vo
výške 16 210 eur. Špecifikácia čerpania dotácie bude daná v zmluve.
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8.2. Súdny spor: je podaná žaloba na SANK, na prezidenta SANK Viliama Riga a INBA
Global Europe. V tejto veci už boli súdne pojednávania. V prípade záujmu je možnosť
nahliadnuť do spisu osobne.
9. Voľba kontrolóra SANK
Prezident SANK informoval, že na konferencii SANK dňa 09.04.2016 v Michalovciach
prebehla voľba do orgánov SANK v súlade so stanovami SANK, vrátane kontrolóra.
kontrolórom SANK bola na obdobie 6 rokov konferenciou schválená Ing. Marianna
Zemanová (k 01.01.2018 činnosť ukončila výpoveďou). Vzhľadom na uvedené predstavil
kandidátku (nie je členom SANK) na funkciu kontrolóra na obdobie 6 rokov Ing. Katarínu
Bajúžikovú, ktorá sa profesijne predstavila. Tento návrh predložil na schválenie, vyzval
prítomných na predloženie iných návrhov. Iný návrh nebol predložený, preto prebehlo
hlasovanie.
Hlasovanie :
ZA : 11
PROTI : 0
ZDRŢAL SA : 0
Návrh na uznesenie konferencie č.3/2018 bol jednohlasne schválený.
10. Správa mandátovej komisie
Mandátová komisia: rokovanie konferencie a voľby do orgánov SANK prebehli v súlade
s platnými predpismi SANK.
11. Vyhlásenie najlepších športovcov SANK roka 2017
Vyhlásenie najlepších športovcov a športových klubov bude uskutočnené po ukončení
konferencie podľa rebríčku zverejneného na webom sídle SANK. Uvedený rebríček je
súčasťou správy o činnosti SANK, ktorá tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.
12. Diskusia
Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov konferencie. Okrem iného prebehla diskusia
v nasledovných témach:
12.1. Vladimír Pečeňa podal návrh na doplnenie súťaže Natural Olympia do rebríčka
V sa bude týmto zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.
12.2. Prezident SANK: Čestné prehlásenie v rámci prihlášky na súťaž je potrebné
doplniť o prípad pozitívneho dopingového a sankcií. Je potrebné zo strany
predsedov klubov pretekárov upozorniť na obsah tohto čestného prehlásenia
a dodržiavanie jeho obsahu.
12.3. Prezident SANK taktiež vyzval na súdržnosť SANK na medzinárodných
súťažiach.
12.4. Prezident SANK taktiež vyzval na propagáciu súťaží a aktivít SANK
v elektronických médiách (webové stránky, sociálne siete, vzájomné zdieľanie
a propagácia udalostí SANK)
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12.5. Peter Winkler rozdiskutoval oblasť poplatkov a finančných nárokov na
pretekárov na súťaž.
13. Záver
Zasadnutie konferencie bolo skončené o 18.00 a prezident SANK poďakoval za účasť na
konferencii, ako aj na sústredení.

Viliam Rigo
prezident SANK
Overovatelia zápisnice: Iveta Hauserová
Adam Ábel
Zapísala: Katarína Tomášová, Makov, dňa 24.03.2018

Príloha č.1 – prezenčná listina
Príloha č.2 – Správa o činnosti SANK za rok 2017
Príloha č.3 – Správa z disciplinárnej komisie SANK za rok 2017
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