Zápis z mimoriadnej konferencie SAKFST konanej dňa 15.4.2017
vo Zvolene.
1.Konferenciu zahájil Mgr. Boris Mlsna, ktorý privítal delegátov konferencie
a osobitne Ing. Alicu Fisterovú, hlavnú kontrolórku v športe.
2. Delegáti hlasovali o zložení pracovného predsedníctva a jednotlivých pracovných komisií.
Všetky tieto komisie ako i pracovné predsedníctvo boli jednohlasne schválené.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení : Mgr. Boris Mlsna - predseda , Mgr. Peter Antal, Pavol
Kovalčík,
Návrhová komisia : Ing. Andrej Hlinka, Anton Tabernaus, Zdenko Krajčír
Mandátová komisia : Slavomír Lipták, Peter Uríček, Mário Šedivý
Zapisovateľ – Ladislav Meško
Overovateľ – Ing. Samuel Pavlík
3. Delegáti konferencie jednohlasne schválili program konferencie
4. B. Mlsna navrhol konferencii zmenu názvu SAKFST. Nový názov by mal byť :
,, Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja,,
Konferencia túto zmenu podporila a návrh schválila, jeden delegát sa zdržal hlasovania
5. B. Mlsna predložil návrh na voľbu náhradného kontrolóra SAFKST, Ing. Richarda Zandta.
Návrh delegáti schválili, jeden sa zdržal hlasovania
6. Konferencia schválila za predsedu disciplinárnej komisie SAFKST Ing. Miloša Dolanského, jeden
sa zdržal hlasovania
7. Pracovné predsedníctvo predložilo návrh nových stanov ( už s prijatým novým názvom asociácie )
B. Mlsna predniesol návrhy úprav niektorých článkov tak, ako ich zaslali niektoré členské subjekty.
Delegáti o všetkých návrhoch diskutovali a hlasovali. Schválené jednotlivé úpravy pôvodného návrhu
boli bezprostredne zapracované do nových stanov.
Po prerokovaní všetkých zaslaných návrhov delegáti schválili nové stanovy SFKST, jeden delegát sa
zdržal hlasovania.
8. Ing. Pavol Műller predložil návrh rozpočtu SAFKST na rok 2017.
Prítomní delegáti schválili rozpočet na rok 2017, dvaja delegáti sa zdržali hlasovania
10. Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda, S. Lipták. Skonštatoval, že konferencia
SAFKST je uznášania schopná. Konferencie za zúčastnilo 63 zástupcov subjektov SAKFST,
z celkového počtu 140 oddielov.
11. Správu návrhovej komisie predniesol Ing. Andrej Hlinka. Jej súčasťou bol aj návrh uznesenia :
a./ Konferencia SAKFST schvaľuje :
1. nové stanovy SAKFST podľa zákona č. 440/2015 Z.z.( podľa prednesených pripomienok delegátov )
2. rozpočet SAFKST na rok 2017

3. náhradníka na pozíciu kontrolóra, ing. Richarda Zandta
4. predsedu disciplinárnej komisie ing. Miloša Dolanského, podpredsedu Vladimíra Gajdoša
b./ Konferencia SAKFST ukladá :
1. VV SAFKST zaregistrovať schválené nové stanovy na Ministerstve vnútra SR
Termín : do 30.4.2017
Zodpovedný : prezident SAFKST
2.zabezpečiť plnenie rozpočtu SAFKST na rok 2017
Termín : rok 2017
Zodpovední : VV SAFKST
3. dodržať plán súťaží a reprezentácie na rok 2017
Termín : rok 2017
Zodpovední : VV SAFKST
Prítomní delegáti návrh uznesenia schválili, jeden delegát sa zdržal hlasovania
Po záverečnom hlasovaní o uznesení B.Mlsna konferenciu ukončil.
Správy jednotlivých komisií sú k nahliadnutiu na sekretariáte SAKFST.

Zapísal : Ladislav Meško

Overil : Ing. Samuel Pavlík

