
 

 

  SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KULTURISTIKY, FITNES 
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Zápis zasadnutia Výkonného výboru SAFKST zo dňa 24.2.2018 v Bratislave 

 

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

Zapisovateľ: Boris Mlsna 

Program: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Report z MŠ, SADA, hl. kontrolór športu 

3. Konkurz na generálneho sekretára SAFKST 

4. Dopingové kontroly na MSR fitnes a kulturistika – ponuka od SADA 

5. Zraz reprezentácie vo FaK 24.2.2018 –sústredenia detí a dospelých 

6. Zraz reprezentácie v ST 2018 

7. Dotácie organizátorom súťaží 

8. Rôzne – kapitálové položky, schválenie Základných ustanovení pravidiel a Súťažného poriadku fitnes a 

kulturistiky 

9. Záver 

 

1. Prezident SAFKST B. Mlsna zahájil zasadnutie a privítal prítomných. 

2. B. Mlsna informoval členov VV o informáciách z Ministerstva školstva, SADA a od hlavného kontrolóra športu. 

3. VV schválil výberovú komisiu pri konkurze na generálneho sekretára SAFKST v zložení: B. Mlsna, P. Kovalčík a P. 

Antal.             

 Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller Proti: -  Zdržal sa: - 

4. VV zobral na vedomie ponuku SADA na vykonanie dopingových testov na MSR mužov 2018. 

5. P. Antal informoval o zraze reprezentácie vo FaK dňa 24.2. a sústredení reprezentácie vo fitnes detí. Pri tej 

príležitosti informoval B. Mlsna o ponuke pána Igora Kopčeka s možnosťou „realizácie BikiniFitness Camp-ov 

organizovaných pre členky SAFKST s tým, že poplatky pre ne by uhradila federácia“. Táto ponuka bola 

prerokovaná aj na Komisii pre fitnes a kulturistiku SAFKST dňa 7.2.2018, ktorá ju zamietla.           

VV SAFKST odsúhlasil následovné stanovisko:                 

„VV SAFKST konštatuje, že na každom zraze, každom sústredení reprezentácie SR poskytuje skupina kvalifikovaných 

odborníkov na čele s medzinárodnými rozhodcami, pedagógmi Fakulty telesnej výchovy a športu, štátnymi trénermi, 

profesionálnymi športovcami, ktorí sú súčasťou realizačného teamu reprezentácie SR, odborné rady na najvyššej 

úrovni reprezentantom či už v oblasti stravného režimu, antidopingových pravidiel, tréningu, posingu a tvorenia 

fitnes zostáv. Zároveň sú reprezentantom pravidelne odovzdávané doplnky výživy. VV nezakazuje členom SAFKST 

zúčastňovať sa work-shopov a školení, ktoré organizujú súkromné spoločnosti, pokiaľ je to v súlade s aktuálnymi 

pravidlami IFBB a IPF. VV nesúhlasí s preplácaním poplatkov športovcom za uvedené work-shopy a školenia 

súkromným spoločnostiam.“          

 Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller Proti: -  Zdržal sa: - 

6. P. Kovalčík informoval o zraze reprezentácie v ST. 

http://www.sakst.sk/


 

 

7.  VV schválil zlúčenie MSR v klasickom trojboji s univerzitnými MSR (bez navýšenia nákladov) v Žiline. 

  Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller Proti: -  Zdržal sa: -   

          VV odsúhlasil dotácie na súťaže, organizované pod hlavičkou SAFKST – silový trojboj:  

  

Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji dorastencov a juniorov. Senica     2000,-Eur 

Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji mužov, žien a masters. Častá     2000,-Eur  

Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke - všetky kategórie. Zlatníky     2000,-Eur 

Majstrovstvá Slovenska v klasickom silovom trojboji. RAW dorastenci + juniori + ženy + muži open. Žilina 2000,-Eur 

Akademické Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji 

Cedron Cup 2018. 14.ročník súťaže o pohár starostu obce Svätoplukovo v mŕtvom ťahu. Svätoplukovo 1000,-Eur  

Pohár SNP v tlaku na lavičke. Trenčianske Teplice        2000,-Eur  

Grand Prix Slovakia medzinárodná súťaž v ST pre dorastenky, dorastencov, juniorky, juniorov a ženy. Častá 2000,-Eur 

Majstrovstvá Slovenska v klasickom silovom trojboji mužov Masters. RAW      

Majstrovstvá Slovenska v klasickom tlaku na lavičke - všetky kategórie. RAW Michalovce   2000,-Eur  

Majstrovstvá Slovenska družstiev a Slovenský pohár v silovom trojboji mužov. Sabinov   2000,-Eur 

VV odsúhlasil, že organizátor pohárových súťaží vo fitnes a kulturistike nebude znášať náklady na rozhodcov 

a moderátora a dostane 1000,-Eur na zúčtovateľné výdavky. Organizátori Majstrovstiev SR dorastencov a masters, 

juniorov vo fitnes a kulturistike nebudú znášať náklady na rozhodcov, moderátora, medaile a poháre a dostanú 1000,-Eur 

na zúčtovateľné výdavky.           

  Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller Proti: -  Zdržal sa: - 

8. Rôzne: VV odsúhlasil zakúpenie prístroja InBody v rámci kapitálových položiek a príslušenstva (notebook, taška 

na notebook, Office 365, pevný disk SSD) pre potreby reprezentácie SR, zakúpenie 5 ks externých diskov Maxtor.

 Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller Proti: -  Zdržal sa: -                         

VV upozorňuje členov SAFKST, že každý športovec je povinný predložiť pri prezentácii na súťaži potvrdenie 

o lekárskej prehliadke nie staršie ako 1 rok         

 - účastníci MSR od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo  

 - športovci do 15 rokov od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.                     

VV upozorňuje organizátorov súťaží, že Preukaz rozhodcu oprávňuje každého rozhodcu SAFKST k bezplatnému 

vstupu na každú súťaž SAFKST.                        

VV odsúhlasil nákup softvéru pre súťaže ST, zvýšenie odmien pre technický personál pri súťažiach v ST na 40,-

Eur, funkciu technického komisára, ktorému prináleží ošatné vo výške 40,-Eur + cestovné náhrady.  

 Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller Proti: -  Zdržal sa: -                

VV SAFKST schválil Základné ustanovenia pravidiel fitnes a kulturistiky a Súťažný poriadok fitnes a kulturistiky.

 Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller Proti: -  Zdržal sa: - 

VV SAFKST akceptuje odstúpenie pána Slavomíra Liptáka na jeho vlastnú žiadosť z Disciplinárnej komisie SAFKST 

k 20.2.2018. 

 Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller Proti: -  Zdržal sa: - 

9. B. Mlsna poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie. 

 

V Bratislave, 24.2.2018      Zapísal: Boris Mlsna 


