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Správa o činnosti Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky (SANK) za rok 2019. 
 

I. Úvod 

Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky je samostatnou a nezávislou právnickou osobou, 
ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa 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 na území Slovenskej republiky.  
 

II. Poslanie 
SANK zabezpečuje rozvoj naturálnej kulturistiky s dôrazom najmä na mládež i na zdravotne 
znevýhodnených občanov. Napomáha tvorbe návykov k ich pravidelnej športovej činnosti, 
organizácii a riadeniu národných súťaží, tvorbe národných reprezentačných výberov v 
štruktúre medzinárodných súťaží.  
 

III.   Základné údaje SANK  v roku 2019 
 

Počet registrovaných klubov  21 
Počet registrovaných pretekárov 268 
Počet novoregistrovaných pretekárov 120 
Počet registrovaných rozhodcov 14 
Počet súťaží 5 
 
IV.           Prehľad činnosti uskutočnených v roku 2019 

 
Hlavnou úlohou Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky v roku 2019 bola realizácia 
projektu Erasmus + Sport.  Počas roka 2019 sa uskutočnili semináre za účasti Nemecka, 
Rumunska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska. Cieľom projektu bolo zainteresovanie 
talentovej  mládeže, boj proti dopingu, zjednotenie súťažných  pravidiel na Európskej úrovni, 
príprava rozhodcov a mnoho ďalších tém. Bola to veľmi prospešná skúsenosť hlavne 
v zorientovaní sa v činnosti a rozvíjania naturálnej kulturistiky v Európe zainteresovaných 
krajín v tomto projekte.  
Zlomovým prvkom Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky bol príspevok zo štátneho 
rozpočtu  ministerstva školstva vo výške takmer 90 000 eur. 
Sme nesmierne šťastný, že v uplynulom roku sme vďaka dotácie mohli slávnostne na 
majstrovstvách Slovenska v Michalovciach rozdeliť medzi 19  úspešných športovcov 19 750 
eur. 
Ďalším úspešným prvkom bola skutočnosť, že výjazdy reprezentácie na majstrovstvá sveta 
a Európy boli hradené zo spomínanej dotácie. 
Musím skonštatovať, že napriek dlhej a neľahkej cesty k splneniu dikcie zákona o športe malo 
zmysel aj, keď ešte v roku 2016 to bola vízia dnes je realita.  
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Organizačné fungovanie našej asociácie  zabezpečuje výkonný výbor  v spolupráci 
z rozhodcovskou a disciplinárnou komisiou. Z pohľadu práce spomínaných  komisií môžeme 
konštatovať, že projekt Erasmus + Sport nám veľmi pomohol v edukácii dopingu a vytvorenie 
dopingových pravidiel spracované Dr. Miroslavom Motyčíkom. Ďalej v edukácii 
rozhodcov  v zosúladení súťažných a rozhodcovských pravidiel spracované Jánom Berdym a 
jeho tímom  
V tomto okamihu máme za úlohu vyškoliť nových rozhodcov aby zodpovedne mohli 
zasadnúť za rozhodcovský stôl. 
Veľa práce sa spravilo oblasti evidencie základne SANK v Slovenskom športovom portáli, 
kde  zásluhou Ivety Frenákovej sú zaradené kluby, športovci, funkcionári a športový 
odborníci. 
V oblasti disciplinárnej komisie predsedníčka komisie Iveta Hauserová mala neľahkú úlohu 
vo viacerých disciplinárnych konaniach, kde sa vynorili neštandardné prehrešky s ktorými sa 
musela vysporiadať a stanoviť tresty pre tých previnilcov, ktorý nerešpektujú zaujmi asociácie 
a ustanovenia z toho vyplývajúce. 
Na úseku agendy generálneho sekretára Jána Berdyho, sústavne pretrvávajú pochybenia novo 
registrovaných členov pri podávaní prihlášok do asociácie a to konkrétne neúplnosť podanej 
prihlášky a zlý respektíve nevyhovujúci formát fotiek a párovanie platieb z dôvodu 
neuvedenia mena respektíve klubu.  
S prijatím zákona ochrane osobných údajov (GDPR) administrátor registračného systému 
a webovej stránky Ľuboš Zeman si musel osvojiť uvedený zákon a uviesť ho do života aby 
bol v súlade s týmto opatrením. 
Pravidelnou aktualizáciou registračného systému prispieva potrebám užívateľov a zároveň 
aktualizáciou webovej stránky prispieva k informovanosti širokej verejnosti. 
Nakoľko Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky je značkou je nutné spomenúť, že v roku 
2020 budú na súťaže organizované asociáciou sprístupnené len fotografom a žurnalistom 
s akreditáciou a zmluvou. 
 
Do budúcna očakávame samostatnosť a flexibilitu všetkých členov výboru a komisii aby 
asociácia svojím profesionálnym prístupom bola plnohodnotným partnerom pre nás všetkých.  
Treba nám spomenúť, že pre všetkých nás platia ustanovenia Slovenskej asociácie naturálnej 
kulturistiky a nevedomosť neospravedlňuje nikoho na porušovanie týchto ustanovení. 
Všetky pravidlá a ustanovenia sú  pre každého z nás platné zaväzujúce podľa, ktorých sme 
povinný sa riadiť. Prax a pravidelná informovanosť sa môže postupne v plnej miere zlepšovať 
vzájomne sa rešpektovať a vytvárať plnohodnotnú prácu.  
Informácie o jednotlivých reprezentantoch počas celej sezóny i mimo nej dostala iný rozmer 
aj vďaka sociálnym sieťam sa výrazne zlepšila. Naďalej postrácame aktivitu predsedov 
klubov  Tu zaostávame a venujeme malú pozornosť klubom SANK. Naďalej je potrebné 
prepájať sociálne stránky SANK s oficiálnym webom asociácie tzv. prelinky, odkazy na 
jednotlivé články a rozhovory. 
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V.   Súťaže  
 

V roku 2019  sa na domácej pôde zorganizovali 3 súťaže. V jarnom kole dve pohárové 
medzinárodné súťaže a majstrovstvá Slovenska. V rámci medzinárodných a domácich 
podujatí sa pretekári SANK mohli zúčastniť celkom 13 súťaží. 
 
 

 
VI. Najlepší športovci SANK za rok 2019 

 
V rámci vyhodnotenia najlepších športovcov roka SANK sa v Hotely Diplomat v Rajeckých 
Tepliciach udelili ceny najúspešnejším športovcom roka. Ocenenie dostali športovci a kluby 
za umiestnenia na súťažiach, ktoré sú zarátavané do systému bodovania. Sú to súťaže 
oficiálne organizované v rámci národných majstrovských a medzinárodných pohárových 
súťaží . 
Rebríček najlepších športovcov roka je zverejnený na webovom sídle www.sank.sk 
 
 

VII.   Záver 
 
Rok 2019 sa niesol v duchu projektu Erasmus + Sport a propagácie naturálnej kulturistiky 
v Európskymi partnermi a úspešnej reprezentácie pretekárov na domácich a zahraničných 
súťažiach. V roku 2019 bolo pod hlavičkou SANK zorganizované 3 súťaže.  
Presadzovanie a propagovanie naturálneho športu na území SR, ako aj v zahraničí. 
 

• Otvoriť problematiku reprezentačného trénera, prípadne koordinátora reprezentačných 
výprav pretekárov SANK na MS a ME. 

• Rozširovanie členskej základne najmä o deti a mládež. 
• Zachovanie tradičných súťaží v rámci jarnej a jesennej sezóny, medzinárodné 

pohárové súťaže  
• Pokračovanie v mimo súťažných a súťažných dopingových kontrolách v spolupráci 

ADA Slovensko a Global Quality Sports GmbH Nemecko 
• Rozšírenie radov kvalitných a stálych rozhodcov s cieľom stabilizácie 

rozhodcovského zboru.  
• Napojenie sa na dotačný systém MŠVVaŠ SR. 
• Pravidelne aktualizovať zdrojovú evidenciu v informačnom systéme o športe, 

pretekárov, trénerov, rozhodcov a športových odborníkov.  
• Vytváranie partnerstiev a sponzoring.  

 
 

http://www.sank.sk/
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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 2019. VV SANK 
zároveň želá  všetkým svojim členom veľa zdravia a športových i osobných úspechov v roku 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Viliam Rigo 
 prezident SANK 
 
 
 
Prerokované vo VV SANK dňa 08.08.2020 
Vzaté na vedomie konferenciou SANK dňa 08.08.2020, uznesením č 1/2020 
 


