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       Zápis zo zasadnutia VV SAKFST   7.12.2016  v Jaslovských Bohuniciach. 
 
 
 
 
Prítomní : Mgr. Boris Mlsna, Mgr. Peter Antal, Pavol Kovalčík, Ing. Ľubomír Hečko, 
Ing. Pavol Müller 

 
 
 

1. Prezident SAKFST Mgr. Boris Mlsna privítal členov výkonného výboru a stručne predniesol 
program rokovania : zahraničné výjazdy a reprezentácia, personálne otázky, administratívne 
záležitosti vyplývajúce z povolebných zmien. 

 
2. VV odsúhlasil výjazd do Dominikánskej republiky na IFBB Majstrovstvá sveta juniorov a 
masters v kulturistike, klasickej kulturistike, bodyfitness, fitness, fitness bikini v zložení : 
vedúci výpravy MVDr. Milan Čížek, tréneri Mgr. Ľuboš Matejička a Natália Révayová, 
pretekári: Michal Zaukolec, Sabina Pleváková, Timea Trajtelová, Eva Baníková, Kristína 
Juricová, Alexandra Kovalská, Michaela Kanuščáková, Viera Božíková. 
 
P.Müller informoval členov VV o zabezpečení výjazdu pretekárov v tlaku na lavičke na 
pohárovú súťaž Timisoara Cup v Rumunsku. 
 
 
3.  VV prerokoval otázku prezentácie činnosti SAKFST prostredníctvom webovej stránky. 
Uzniesol sa na potrebe zmien prístupových hesiel a určil osoby, ktoré majú právo vstupu 
a zápisu na webovú stránku SAKFST.   Mário Šedivý – tabuľkové výsledky, Pavol Guga – 
propagácia a komentované aktuality.  VV schválil Jozefa Benča ako oficiálneho fotografa 
SAKFST. 
 
 
4.  VV schválil odvolanie reprezentačných trénerov v športovej kulturistike a fitnes 
k 19.12.2016 . Z dôvodu časovej tiesne budú vymenovaní tréneri reprezentácie. Výberové 
konanie na štátnych trénerov vo vetve kulturistiky a fitnes a výberové konanie na post asistenta 
štátneho trénera pre silový trojboj sa uskutoční v prvom polroku 2017. 
  
 
5. Viceprezidenti pre kult. a silový trojboj predložia návrhy personálneho obsadenia športových 
komisií do 17.12.2016 . 
 
6.  VV sa uzniesol na potrebe preverenia sponzorských zmlúv s perspektívou ďalšej spolupráce 
a nových možností v tejto oblasti. 
 
 
7.  Po definitívnom ukončení súťažnej sezóny 2016 viceprezidenti predložia návrh vybraných 
reprezentantov, ktorých príprava bude financovaná zo zdrojov MŠ.  
 



 
8.  VV schválil možnosť organizovania MS vo fitnes detí v roku 2018 na Slovensku 
 
 
9.  Žiadosť o profi kartu pre Sabinu Plevákovú, Saskiu Cakoci a Olíviu Pohánkovú VV 
SAKFST schválil. Požiadavka pretekára Tabačiara bude prehodnotená VV po preverení 
splnenia stanovených kritérií k prestupu do profesionálnej vetvy kulturistiky.  
 
 
10. Generálny sekretár SAKFST Ladislav Meško zašle list na MV SR ohľadom zmien 
štatutárov SAKFST po volebnej konferencii SAKFST spolu so zápisom z volebnej konferencie. 
 
 
 
 
 
                                                                               Zapísal: P.Müller 


