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 Adresa: Štefánikova 20,  071 01 Michalovce 

 Tel. č.: +421 917 194 624 

 E-mail: sank@sank.sk  

 IČO: 45009660  

 Bankové spojenie: SK59 7500 0000 0040   

                                                                                                  0469 6170 

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

 

 
Zápisnica zo zasadnutia konferencie SANK Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky 

konanej dňa 19. marca 2022 o 14:00 v Maladinove 

 

Prítomných predsedov klubov: 7 

Prítomných delegovaných pretekárov: 3 

Počet jednotlivcov: 5 

 

O otvorení konferencie prezident SANK informoval o kľúči hlasovania na dnešnej 

konferencii:.  

Klub/delegát za klub - 5 hlasov 

Jednotlivec – 1 hlas 

Pomer hlasov v zápisnici je uvádzaný cez lomítko: počet hlasov za klub/počet hlasov za 

jednotlivcov 

 

Program: 

1. Otvorenie konferencie 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Voľba mandátovej komisie 

5. Voľba volebnej komisie 

6. Voľba návrhovej komisie  

7. Správa o činnosti za rok 2021 

8. Správa o hospodárení za rok 2021 

9. Správa kontrolóra za rok 2021 

10. Správa disciplinárnej komisie za rok 2021 

11. Voľba kontrolóra SANK 

12. Plán činností na rok 2022 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

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.  

Doplnenie programu navrhol prezident, pričom skonštatoval, že z formálnych bodov je 

potrebné doplniť nový bod programu č.13:„ Správa mandátovej a volebnej komisie“, bod č. 

13 a 14 sa označia ako body 14 a 15. 

Hlasovanie : 

ZA : 10/5                                                         

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

Konštatoval, že konferencia bola zvolaná v súlade s platnými stanovami VVS/1 – 900 /90 294 

65-3 SANK podľa (čl. 7).  
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Prezident SANK konštatoval, že ku dňu konania konferencie je  10  platných registrovaných 

klubov SANK. Na konferencii je prítomných 7 predsedov  klubov a 3 delegovaní so 

splnomocnením od predsedov klubov, počet jednotlivcov bez klubovej príslušnosti 5. Spolu 

10/5 prítomných platných mandátov čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu všetkých klubov, 

konferencia je uznášania schopná. Na konferencii sa zúčastnilo 30 členov.  

 

2. Určenie zapisovateľa 

Za zapisovateľa bola navrhnutá Katarína Tomášová. Zapisovateľku schváli delegáti bez 

pripomienok tak ako im bol predložený návrh.   

Hlasovanie : 

ZA : 10/5                                                         

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Peter Winkler, Štefan Kanich. Overovateľov 

zápisnice schválili delegáti bez pripomienok tak ako im bol predložený návrh. 

Hlasovanie : 

ZA :  10/5                                                        

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

4. Voľba mandátovej komisie 

Do mandátovej komisie boli navrhnutí: Roland Méhes, Nóra Vass. Mandátovú komisiu 

schválili delegáti bez pripomienok tak ako im bol predložený návrh.  

Hlasovanie : 

ZA : 10/5                                                         

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

5. Voľba volebnej komisie 

Za členov volebnej komisie boli navrhnutí: Soňa Stránska, Nikoleta Morecová. Volebnú 

komisiu schválili delegáti bez pripomienok tak ako im bol predložený návrh.  

Hlasovanie : 

ZA :  10/5                                                         

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

6. Voľba návrhovej komisie  

Za členov volebnej komisie boli navrhnutí: Dagmar Liptáková, Marek Štefanička. Volebnú 

komisiu schválili delegáti bez pripomienok tak ako im bol predložený návrh.  
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Hlasovanie : 

ZA :  10/5                                                        

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

7. Správa o činnosti za rok 2021 

Prezident SANK prečítal správu o činnosti SANK za rok 2021, pričom sa zameral na 

najdôležitejšie udalosti a fakty. Prezident vo správe o činnosti konštatoval, že v roku 2021 

naďalej pretrvávali opatrenia spôsobené Covidom. Napriek prognózam o postupnom  

uvoľňovaní protipandemických opatrení sa najvýznamnejšie podujatie majstrovstvá sveta 

v Bukurešti presunuli z tradičného júna na október. Zároveň sa aktivity v oblasti vzdelávania, 

reprezentačných zrazov a súťaží prispôsobovali hláseniam 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. 

Prezident SANK ďalej uviedol, že 24.6 - 26.6.2021 sme zorganizovali tréningový tábor 

spojený s konferenciou SANK v Liptovskom Jáne, ktorý bol okrem iného venovaný aj zmene 

antidopingovej regulácie v zmysle zákona o športe a školeniu rozhodcov.  Dňa 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. 

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 sa uskutočnil pod taktovkou skúsenej 

organizátorky Ivety Hauserovej v športovej hale vo Viničnom. Tento krát nám Covidové 

opatrenia dovolili aj divácku kulisu.  

Rok 2021 bol ukončený už spomínanými majstrovstvami sveta v Bukurešti 29.10 – 

30.10.2021 s úspešnou bilanciou 10 zlatých,10 strieborných a 7 bronzových medailí. Na 

svojom zasadnutí dňa 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 roku 2021 sa pretekári SANK zúčastnili celkovo siedmych súťaží, z toho dvoch 

domácich súťaží, štyroch medzinárodných  súťaží a majstrovstiev sveta.  
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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.  

 

Prezident SANK na záver poďakoval 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. 

Všetky informácie o súťažiach a výsledky súťaží sú zverejnené na webovom sídle SANK. 

K správe prebehla krátka diskusia. Roland Méhes poďakoval SANK za podporu pri 

organizovaní súťaže. 

Hlasovanie : 

ZA :  10/5                                                        

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

Uznesenie č. 1/2022: Správa o činnosti SANK za rok 2021 bola konferenciou vzatá na 

vedomie. 

 

8. Správa o hospodárení za rok 2021 

Správu o hospodárení predniesla Gabriela Hofman: 

Tak ako predošlé roky i v roku 2021 žiadala Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o finančnú podporu. Bol 

schválený finančný príspevok vo výške 60.100,- € na účel stanovený zmluvou. Ďalším 

zdrojom príjmov v roku 2021 boli členské príspevky za jednotlivcov, kluby, ročné licenčné 

známky a poplatky za prestup a výstup.  

Príjmy k 31.12.2021  

- Členské poplatky jednotlivci, kluby a ročné licenčné známky   ..........   3.203,13 € 

- Poplatok za výstup a prestup ...................................................................     50,00 € 

- Príspevok z MŠ SR .............................................................................  60.100,00 € 
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Výdaje k 31.12.2021 

- Poplatok za vedenie účtov ................................................................................. 239,30 € 

- Vyúčtovanie príspevku z MŠ SR ................................................................  59.478,50 € 

(Viď tabuľka MINEDU zverejnená na webovom sídle SANK) 

Zostatok na účte SLSP k 31.12.2021.............................................................................. 16,00 € 

Zostatok na účte ČSOB k 31.12.2021 ......................................................................   9.883,89 € 

Zostatok v pokladni k 31.12.2021 .................................................................................... 0,00 € 

Správa bude zverejnená na webovom sídle SANK a prebehla k nej krátka diskusia.  

            Hlasovanie: 

ZA :  10/5                                                        

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

Uznesenie č. 2/2022: Správa o hospodárení SANK za rok 2021 bola konferenciou 

schválená. 

 

9. Správa kontrolóra SANK za rok 2021  

Z poverenia a v zastúpení kontrolóra SANK predniesla správu o kontrolnej činnosti Gabriela 

Hofman, pričom uviedla:“ Kontrolór SANK Ing. Katarína Bajúžiková skontrolovala Správu 

o hospodárení SANK za rok 2021 a konštatuje: Navrhujem aby Správa o hospodárení SANK 

za rok 2021 bola konferenciou SANK schválená bez výhrad.“  

K správe neprebehla žiadna diskusia. 

            Hlasovanie : 

ZA :  10/5                                                         

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

Uznesenie č. 3/2022: Správa kontrolóra SANK za rok 2021 bola konferenciou vzatá na 

vedomie. 

 

10. Správa disciplinárnej komisie za rok 2021  

Predsedníčka disciplinárnej komisie Iveta Hauserová predniesla správu o činnosti komisie za 

rok 2021, pričom konštatovala, že v roku 2021 bolo 11 odobratých vzoriek a vykonaných 

dopingových testov na prítomnosť zakázaných látok, z toho 6 mimosúťažných a 6 bolo 

odobratých na súťažiach SANK. Výsledky testov sú zverejnené na webovom sídle SANK. 

Hlasovanie : 

ZA :  10/5                                                       

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

Uznesenie č. 4/2022: Správa z disciplinárnej komisie SANK za rok 2021 bola 

konferenciou vzatá na vedomie. 
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11. Voľba kontrolóra SANK 

Prezident SANK informoval prítomných, že skončilo 6 ročné funkčné obdobie kontrolórke 

SANK Ing. Kataríne Bajúžikovej, ktorá už o túto funkciu neprejavila záujem. Predstavil 

návrh na novú kontrolórku SANK – Ing. Andreu Polkovú,  ktorú zároveň predstavil. Vyzval 

prítomných, že môžu dať iný návrh. Iný návrh nenavrhol nikto. Členovia konferencie 

jednohlasne schválili verejnú formu hlasovania. 

      Hlasovanie : 

ZA :  10/5                                                         

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

Uznesenie č. 5/2022: Konferencia schválila za kontrolóra SANK Ing. Andreu Polkovú na 

funkčné obdobie 6 rokov. 

 

12. Plán činnosti SANK na rok 2022  

Viliam Rigo uviedol nasledovný plán činnosti a podujatí na rok 2022: 

 

Jarná sezóna  

22. - 23.04. – športový zraz SANK, seminár – výživa, suplementácia, reprezentačný výber, 

športovec roka 2021, Maladinovo  

07.05. – Nemecko - Elit Tour 

14.05. - MSR SANK – Košice, SR  

28.05. – Powerfit Natural Cup, Ružinov - Bratislava, SR 

11.06. – Mosonmagyaróvár - Maďarsko – medzinárodná Grand Prix 

24. – 26.06. – MS Florencia, Taliansko 

 

Jesenná sezóna – predbežné podujatia a termíny 

15.10. – Victoria Natural Cup, miesto konania nie je zatiaľ dané 

29.10. – ME Győr, Maďarsko 

Reprezentačný zraz 

Vyhodnotenie športovca roka 2022 

 

13. Správa mandátovej a volebnej komisie 

a) Mandátová komisia: rokovanie konferencie prebehlo v súlade s platnými predpismi 

SANK. 

b) Volebná komisia: voľba kontrolóra SANK prebehla v súlade s platnými predpismi 

SANK. 

Hlasovanie : 

ZA :  10/5                                                         

PROTI :  0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

14. Diskusia  

14.1. Mikuláš Vereb – organizátor MSR SANK Košice – uviedol priebeh a organizačné 

zabezpečenie súťaže. 
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14.2. Viliam Rigo – oznámil detaily o aprílovom podujatí  (sústredenie, 22. - 23.04.2022), 

ako aj o plánovaných majstrovstvách sveta v Taliansku. 

 

15. Záver 

Zasadnutie konferencie bolo skončené o 16.00 a prezident SANK poďakoval za účasť na 

konferencii. 

 

 

 

                                                                                                          Viliam Rigo 

                prezident SANK 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Peter Winkler, Štefan Kanich 

Zapísala: Katarína Tomášová 

V Maladinove, dňa 19.03.2022 

 


