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Správa o činnosti Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky (SANK) za rok 2021.
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 2021

Počet registrovaných klubov 11
Počet registrovaných pretekárov 228
Počet registrovaných rozhodcov 14
Počet súťaží 7

IV.

Prehľad činností uskutočnených v roku 2021

Roku 2021 naďalej pretrvávali opatrenia spôsobené Covidom. Napriek prognózam o
postupnom uvoľňovaní sa najvýznamnejšie podujatie majstrovstvá sveta v Bukurešti
presunuli z tradičného júna na október. Zároveň sa aktivity v oblasti vzdelávania,
reprezentačných zrazov a súťaží prispôsobovali na základe hlásenia Covid automatu.
V prechodných obdobiach výkonný výbor naďalej využíval on-line priestor na zasadnutia.
Významné podujatie majstrovstvá Slovenska v Dunajskej Strede 22.5. 2021 sa uskutočnili v
stanovenom termíne za prísnych Covidových opatrení bez divákov. Organizátor súťaže
Roland Méhes zabezpečil antigénové testovanie každého účastníka podujatia a zároveň sa
organizačne zodpovedne zhostil tejto vrcholovej súťaže.
Nakoľko opatrenia boli neprehľadné 24.6-26.6. 2021 sme zorganizovali tréningový tábor
spojený s konferenciou SANK v Liptovskom Jáne, ktorého súčasťou bol okrem iného aj
seminár o zmene antidopingovej regulácie v zmysle zákona o športe a školenie rozhodcov.
Úlohy spojené s predĺženým víkendom boli splnené vo všetkých oblastiach.
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14.8. 2021 sme zorganizovali jednodňový pózovací seminár v Martine s cieľom vyhľadať nové
talenty a vytvoriť reprezentačný team na pripravované majstrovstvá sveta v Bukurešti.
Seminár bol spojený aj mimo súťažnými dopingovými testami.
Z uvedeného seminára vzišiel reprezentačný team, ktorý bol zvolaný na kontrolný
reprezentačný zraz 23.9.2021- 26.9. 2021 do Michaloviec.
Chcem skonštatovať, že v Michalovciach sa vytvoril prvý krát v histórii v oblasti naturálnej
kulturistiky školiaci team pre rozhodcov z dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Menovite
Ján Berdy, Katarína Tomášová, Roland Méhes, Iveta Hauserová, Peter Chmelovics.
European Powerfit Natural Cup 16.10.2021 pod taktovkou skúsenej organizátorky Ivety
Hauserovej sa uskutočnil v športovej hale vo Viničnom. Tento krát nám Covidové opatrenia
dovolili aj divácku kulisu. Čo bolo aj odmenou pretekárom za ich vynaložené úsilie.
Rok 2021 sme ukončili už spomínanými majstrovstvami sveta v Bukurešti 29.10 – 30. 10. 2021
s úspešnou bilanciou 10 zlatých,10 strieborných a 7 bronzových medailí.
Na zasadnutí 12.12.2021 výkonný výbor vyhodnotil žiadosti na reprezantečného trénera.
Výkonný výbor navrhol a schválil Ivetu Hauserovú za reprezentačného trénera a zároveň bola
poverená si vybrať dvoch pomocných reprezentačných trénerov podľa svojho uváženia.
V Súťaže
V roku 2021pretekári Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky sa zúčastnili celkovo
siedmych súťaží z toho dvoch domácich súťaží, štyroch medzinárodných súťaží
a majstrovstiev sveta.
22. 5. 2021 majstrovstvá Slovenska, Dunajská Streda.
5.6.2021 Hungarian Grand Prix, Tatabanya.
2.10.2021 Hungarian Elite & Pro Show, Pécs.
9.10. 2021 GNBF International Natural Bodybuilding German Championships, Bad
Fallingbostel.
16.10.2021 European Poverfit Natural Cup, Viničné.
29.-30.10.2021 World Championships in Natural Bodybuilding, Bucharest.
9.-20.11.2021 Night of CHampions International, Miskolc.
ME Európy v roku2021 sa neuskutočnili z dôvodu pandémie.
VI. Záver
Rok 2021 bol naďalej ohraničený pandemickými opatreniami. Vedeli sme sa prispôsobiť
protipandemickým nariadeniam a uskutočňovať náš plánovaný program.
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.
Hlavné ciele a úlohy na rok 2022
 Presadzovanie a propagovanie naturálneho športu na území SR, ako aj v zahraničí.
 Uskutočniť školenie nových rozhodcov.
 Preškoľovanie stáleho rozhodcovského zboru.
 Vzdelávanie v oblasti dopingu.
 Edukácia v oblasti záverečnej prípravy v naturálnej kulturistike.
 Neústavné angažovanie sa do rozširovania 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.
 Pravidelné aktualizovanie zdrojovej evidencie v informačnom systéme o športe pretekárov, trénerov, rozhodcov a športových odborníkov.
 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 2021.

Viliam Rigo
prezident SANK

Prerokované vo VV SANK dňa 18.03.2022
Vzaté na vedomie konferenciou SANK dňa 19.03.2022, uznesením č 1/2022
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