
 

                           Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAKFST   

                               dňa 17.12.2016 v Trenčíne. 

 

Prítomní : Mgr. Boris Mlsna, Pavol Kovalčík, Mgr. Peter Antal, Ing. Pavol Müller, Ing. Ľubomír Hečko 
Prizvaný : Jozef Andreja 
Zapisovateľ : Ladislav Meško 
 

1./ B. Mlsna zahájil zasadnutie a privítal prítomných 

2./ B. Mlsna prešiel zápis z predchádzajúceho zasadnutia VV. 

3./ B. Mlsna vyhodnotil štart našej reprezentácie na MS juniorov v Dominikánskej republike. 

      Výprava sa vracia so ziskom 4 zlatých a 2 bronzových medailí. 

4./ P.Müller vyhodnotil štart výpravy v silovom trojboji v Rumunsku. Poukázal na problém s  

     poruchou vozidla pri ceste späť, nakoľko bolo treba volať odťahovú službu. 

     VV jednohlasne odsúhlasil preplatenie potrebných nákladov vo výške 536.- € z vlastných zdrojov SAKFST    

      na základe čestného prehlásenia vedúceho výpravy. 

5./ B. Mlsna informoval o oficiálnom fotografovi SAKFST, Jozefovi Benčovi. Jeho pozícia bude zverejnená 

      na webovej stránke SAKFST a vo všetkých propozíciách súťaží. 

6./ B. Mlsna navrhol zriadenie komisií štátnej reprezentácie pre obe športové vetvy. Zloženie týchto 

     orgánov si dohodnú komisie KaF a PWL. 

    VV tento návrh odsúhlasil. 

7./ P.Kovalčík predložil návrh zloženia komisie PWL a tlaku na lavičke : predseda D.Olexa, členovia 

     M.Šedivý, M. Beer, M. Triščík, O. Novomeský 

     Rozhodcovská komisia: predseda: V.Gajdoš, členovia : P.Müller, J. Schwarz 

     VV tento návrh jednohlasne odsúhlasil 

8./ P.Antal informoval o priebehu rokovaní s firmou Biotech ako sponzorom SAKFST a s firmou 

     Nebbia. V januári bude rokovanie s firmou Šmakoun. 

    B. Mlsna a P.Korpáš vycestujú 18.12. do Budapešti na rokovanie s perspektívnym sponzorom, firmou  

    BMXX. 



 

    VV schválil túto pracovnú cestu. Na najbližšom VV predložia výsledky. 

9./ Predbežný termín vyhlásenia najlepších športovcov SAKFST za rok 2016 je 14. alebo 21.1.2017 

10./ VV schválil, že komisia KaF navrhne personálne obsadenie postov reprezentačných trénerov. 

11./ Komisia silového trojboja navrhla ako reprezentačného trénera pre mládež Stanislava Janušku. 

       VV tento návrh jednohlasne schválil. 

12./ VV odsúhlasil zoznam pretekárov pre MŠ SR, ktorí by mali byť zaradení medzi vybraných 

     športovcov. 

13./ VV poveril Ľ. Hečka a P.Antala vypracovaním nových kritérií pre prestup do profi divízie.   

14./ VV jednohlasne zamietol prestup T.Trajteľovej do profi divízie z dôvodu neplnenia kritérií SAKFST 

15./ VV udelil výnimku pretekárovi Tabačiarovi a jednohlasne schválil jeho prestup do profi divízie 

16./ VV schválil dispozičné právo k účtom SAKFST generálnemu sekretárovi a všetkým trom štatutárnym 

       zástupcom. 

17./ VV poveril B.Mlsnu analýzou ekonomiky a zmlúv SAKFST.  

18./ VV poveril JUDr. Čaplu a Ing. Müllera preverením možnosti ukončenia dohôd o pracovnej činnosti 

        D.Matušíka a M.Čížeka 

19./ VV schválil úhradu za novú webovú stránku SAKFST vo výške 250.- € 

20./ VV poveril G.Mlsnovú dohľadom nad súťažami a komisiou fitnes detí 

21./ VV schválil refundáciu nákladov na mobilný telefón pre B.Mlsnu, M.Čaplu a P.Müllera. 

22./ VV schválil predbežnú nomináciu na ME v klas. PWL v Dánsku – Dominik Olexa a Ivana Horná 

23./ VV schválil súťažný kalendár v silovom trojboji a tlaku na lavičke na rok 2017  

24./ Výkonný výbor jednohlasne odsúhlasil návrh B.Mlsnu na obsadenie postu predsedu komisie  

      kulturistiky a fitness – p. Jozefa Andreju. 

 

 

    

V Trenčíne 17.12.2016    Zapísal : Ladislav Meško 


