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IČO: 45009660

Bankové spojenie: SK59 7500 0000 0040

0469 6170

Registrácia na MV: č.s.VVS/1-900/90-29465 -3

Značka 07/2019 
Disciplinárna komisia DK SANK 

ROZHODNUTIE 

Disciplinárna komisia Slovenskej naturálnej kulturistiky (ďalej len ,DK SANK ) v zložení  predseda 

disciplinárnej komisie Iveta Hauserová, člen   komisie  Mgr: Peter   Chmelovics, člen  disciplinárnej 

komisie JUDr. :Iveta  Willantová,  sa na základe dostupnej   dokumentácie o účasti  športovkyňe    

Pavlíny  Kováčovej  na odovzdávaní cien  na súťaži   MSR  v Trenčíne v inej  federácie  WABBA, 

ktorá nemá nič spoločné z ideami naturálnej kulturistiky a nie je  v žiadnej  spolupráci s  asociáciou 

naturálnej kulturistiky - SANK .  Menovaná športovkyňa sa  dopustila disciplinárneho priestupku 

článok 8 odsek 4  a)b )a porušenia vnútorných Stanov článok 4  odsek 4.6) 

rozhodla takto : 

a) Udeľuje Pavlíne Kováčovej

písomné napomenutie s upozornením , ak sa menovaná  športovkyňa  opätovne   dopustí

porušenia poriadkov, predpisov, vnútorných stanov a zákonov v pôsobení  asociácie  SANK

bude na trvalo vylúčená.

( poďla článku 14 disciplinárneho poriadku)

b) Oznámenie o udelení  napomenutia bude doručené Pavlíne Kováčovej , na VV  SANK

c) Za výkon rozhodnutia  zodpovedá podľa  písmena a) športovkyňa Pavlina  Kováčova ,

poďla písmena b) c)  VV SANK

d) DK  SANK  toto rozhodnutie  považuje  za doručené  momentom  jeho  vyhlásenia ,nakoľko

menovaná  nebola osobne  prítomná na prejedávaní  DK SANK a   toto  rozhodnutie  jej

vyhlásené nebolo ,bude jej odoslané  elektronickou poštou  mailom a písomne  poštou SR

a bude sa  považovať za  doručené .

e) Vyhlásenie  DK  SANK  toto rozhodnutie v zmysle predmetnej  právnej úpravy  zverejňuje

po nadobudnutí  právoplatnosti na svojom  webovom  sídle.

ODVÔVODNENIE : 

Menovaná športovkyňa sa dňa 12.10.2019 , svojím konaním  dopustila disciplinárneho priestupku 

a porušenia vnútorných stanov asociácie Sank a to aktívnou účasťou na odovzdávaní cien v inej 

federácii WABBA.  Podľa vnútorných  stanov a poriadkov ide o nešportové správanie člena 

a zároveň pretekára, ktorý bol  zaradený  do reprezentačného  tímu  asociácie  SANK  sa aktívne  

zúčastňovať  na súťažiach iných federácii. Každý  člen  ,pretekár  musí poznať  pravidlá asociácie do 
ktorej vstupuje a svojím vstupom sa  zaväzuje k dodržiavaniu všetkých  predpisov ,poriadkov 

a vnútorných  stanov . Menovaná športovkyňa,  sa dopustila disciplinárneho  priestupku a porušenia  

stanov  už druhý krát   v priebehu jedného roka   a to  svojou  aktívnou účasťou  v tej istej federácii 
WABBA. 

Prvé  porušenie  bolo zo dňa  15-16.6.2018 , za účasť na  WAABA  World Champions 2018 , kde bol 

športovkyni  vydaný zákaz  účasti na  súťažiach  po  dobu  8.mesiacov v zmysle  porušenia  stanov 

článok  4 .odsek  4.6  

Druhý  krát 12.10.2019   odovzdávaním  cien na MSR v Trenčíne , opäť vo  federácii  WABBA, 

Táto federácia  nemá nič spoločné s  naturálnosťou  s etikou  naturálnej  kulturistiky  a  šírením  
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naturálnosti, na čo sa  menovaná  športovkyňa  odvoláva  ,že  šíri  naturalitu .  DK  SANK   tu 

nevidí žiadny súvis k jej  vyjadreniu  z 31.10.2019 k  oznámeniu  DK  SANK zo  dňa  16.10.2019 , 

k začatiu disciplinárneho konania, kde  ju  predsedkyňa  DK  SANK  vyzvala  na  vyjadrenie  

k priestupku . 

Aj keď sa  menovaná  športovkyňa  vo svojom  vyjadrení  ospravedlňuje , DK  SANK  berie  do  

úvahy  dopustenia sa  priestupku a porušenia  pravidiel  naturálnej  kulturistiky  vo veľmi  krátkom 

čase  a to v priebehu  jedného  roka. 

To je  dôkaz  že  pri  prvom  previnení  a následnom  treste  zákazu  účasti  na  súťažiach  po  dobu 

8.mesiacov , nedošlo  k žiadnej  náprave  a účele výchovného  prostriedku   ,aby  sa  menovaná

športovkyňa  oboznámila  s povinnosťami  člena a hlavne  pretekára  voči  asociácii   SANK

v ktorej pôsobí   súťaží  a bola aj    finančne  odmenená.

 Stanovy ;  zverejnené na webovej stránke Sank  

článok 4 odsek 4.6 . 
Riadni  členovia majú povinnosť  presadzovať záujmy Sank v miestach  svojho  pôsobenia , starať sa 

o všestranný rozvoj  naturálnej  kulturistiky  a  fitness ,vychovávať  pretekárov  a podieľať sa

organizovaní  športových  podujatí  v týchto športoch. Sú povinní  dodržiavať  stanovy ,jej  vnútorne
predpisy a plniť  uznesenia VV. Riadni  členovia  sa  môžu  aktívne  zúčastňovať  len  súťaži  a akcií

usporiadaných  SANK  na  území  Slovenskej  republiky a v zahraničí  usporadúvaných výhradne
organizáciami  v  jej  v partnerskej  spolupráci.

Disciplinárny  poriadok / dostupný po  prihlásení sa na svoj profil  pretekára/ 

Článok 8 odsek 4 a)  disciplinárny poriadok nešportové  správanie  

b) hrubé nešportové správanie

Poučenie :    Proti tomuto rozhodnutiu  je možné podať odvolanie  písomné   dokladovateľným  

spôsobom do 15 dni od doručenia  rozhodnutia  na odvolaciu  komisiu  SANK. .Podanie  opravného 

prostriedku nemá odkladný  účinok. Odvolať sa môže  len ten  o ktorého  právach a  povinnostiach  

DK SANK   rozhodla .       

V Bratislave 11.11.2019 

Iveta Hauserová  Predsedkyňa disciplinárnej komisie SANK 

Na vedomie: Disciplinárna komisia 

VV SANK 

Sekretariát SANK  

Športovkyňa   Pavlína Kováčová 




