
 

Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAFKST 

zo dňa 21.06.2017  Bratislava. 

Prítomní:  Boris Mlsna, Pavol Kovalčík, Peter Antal, Ľubomír Hečko, Pavol Müller 
Zapisovateľ:  Ladislav Meško 
 

1./ B. Mlsna zahájil zasadnutie a privítal prítomných. 

2./ Na návrh výberovej komisie na základe výberového konania, schválil VV obsadenie pozícií 
 štátnych trénerov a ich asistentov nasledovne: 
 

 Stanislav Januška - asistent štátneho trénera pre silový trojboj 
 Pavol Korpáš - štátny tréner pre bikiny fitnes a bodyfitnes junioriek a žien 
 Barbara Machalová - štátny tréner pre fitnes junioriek a žien 
 Jozef Píry - štátny tréner pre kulturistiku juniorov a mužov 
 Roland Brosman - asistent štátneho trénera pre kulturistiku juniorov a mužov  
 Peter Kokoška - asistent štátneho trénera pre kulturistiku juniorov a mužov 

 
 VV vždy na začiatku kalendárneho roka do 31.januára potvrdí vo funkcii štátnych trénerov a 
 ich asistentov. 
 
3./ VV schválil reprezentačné zrazy pre fitnes, kulturistiku a silový trojboj vo všetkých vekových  
 kategóriách. 
 
4./ VV gratuluje čestnému prezidentovi a zakladateľovi SAFKST Mgr. Michalovi Čaplovi k 
 významnému životnému jubileu (70 rokov) a ďakuje mu za jeho dlhoročnú prácu a prínos pre 
 fitnes, kulturistiku a silový trojboj. 
 
5./ VV schválil nákup daru pre Michala Čaplu pri príležitosti jeho významného životného jubilea a 
 ocenenia jeho dlhoročnej práce pre rozvoj SAFKST. 

6./ VV schválil zmenu na poste predsedu športovo-technickej komisie fitnes a kulturistiky. Novým 
 predsedom komisie ŠTK fitnes a kulturistiky je od 1.6.2017 Slavomír Lipták. 

7./ B. Mlsna informoval o výsledkoch reprezentácie na MS fitnes detí v Srbsku. 

8./ VV prerokoval sťažnosti realizačného tímu a rodičov detí na nevhodné zabezpečenie dopravy 
 pánom Antonom Tabernausom na MS vo fitnes detí v Novom Sade v Srbsku. Autobus nespĺňal 
 zákonné požiadavky hromadnej dopravy (nefungujúca klimatizácia, zápach, zlý technický stav). 
 Prepravca bude už od najbližšieho výjazdu riešený výberovým konaním, pričom bude kladený 
 dôraz na kvalitu poskytovaných služieb. 

 VV sa týmto ospravedlňuje všetkým účastníkom výjazdu na MS vo fitnes detí v Novom Sade 
 v Srbsku 2017 vrátane rodičov detí. 

 

    V Bratislave 21.06.2017                  Zapísal: Ladislav Meško 


