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Historický prehľad 

 

VZNIK ASOCIÁCIE 
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja vznikla v roku 1993 pod pôvodným názvom 

Slovenská kulturistická asociácia (SKA). 

 

PÔSOBENIE ASOCIÁCIE 
Združuje oddiely fitnes, kulturistiky a silového trojboja a fitnescentrá na Slovensku. 

 

SÚŤAŽE A REPREZENTÁCIA 
Od svojho vzniku organizuje majstrovské a pohárové súťaže v kulturistike, fitnes a silovom trojboji 

všetkých vekových kategórií a má prepracovaný systém práce s reprezentáciou Slovenska. 

 

AKTÍVNE ČLENSTVO 
SAFKST je aktívnym členom najprestížnejších európskych a svetových organizácií tohto športu 

ktorými sú 

EBFF, IFBB, EPF, IPF. 

 

ORGANIZÁCIA IFBB 
Organizácia IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness) združuje vyše 190 členských 

štátov, je súčasťou medzinárodného Olympijského hnutia. 

 

ORGANIZÁCIA IPF 
Organizácia IPF (International Powerlifting Federation) združuje 100 členských štátov. Obe svetové 

federácie, IFBB aj IPF, sú členmi GAISF a IWGA. 

 

SAFKST A MEDZINÁRODNÉ PÔSOBENIE 
Výsledky športovcov SAFKST v európskych a svetových súťažiach radia kulturistiku, fitnes a silový 

trojboj na najvyššie priečky výsledkov slovenského športu vôbec! 
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Členstvo SAFKST 

 

SAFKST je aktívnym členom najprestížnejších európskych a svetových organizácií 
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Identifikácia účtovnej jednotky 

 

NÁZOV A ADRESA 
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY A SILOVÉHO TROJBOJA 

      

 

PRÁVNA FORMA 
SAFKST je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z o športe a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorá má právnu formu občianskeho združenia 

založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

...Asociácia“), ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu. 

 

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO ORGANIZÁCIE 
IČO: 30842069 

 

DEŇ VZNIKU 
1993 
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ŠTRUKTÚRA 
 

VÝKONNÝ VÝBOR  

 MENO FUNKCIA 

Mgr. Boris Mlsna - prezident 

Mgr. Ľuboš Matejička - Viceprezident pre fitnes a kulturistiku 

Pavol Kovalčík - Viceprezident pre silový trojboj a tlak na lavičke 

Ing. Ľubomír Hečko - Zástupca pretekárov fitnes a kulturistiky 

Ing. Pavol Müller - zástupca pretekárov silového trojboja a tlaku na lavičke 

 

 

 

 

Viliam Sabol - generálny sekretár 
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Poslanie a ciele SAFKST 

 
1. Základným poslaním SAFKST je združovať občanov prostredníctvom svojich členov, ktorým dáva fitnes, 

kulturistika a silový trojboj možnosti rozvoja fyzických a duševných schopností, pri dodržiavaní zásad 

tolerancie a etiky. 

 

Hlavná úloha je vytvoriť optimálne podmienky pre aktivitu svojich členov. Tomuto cieľu podriaďujú všetky 

orgány svoje rozhodnutia. 

 

2. Poslaním SAFKST je ďalej predovšetkým: 

 

a.) organizovanie celoštátnych súťaží dospelých a celoštátnych súťaží mládeže vo fitnes, kulturistike  

a silovom trojboji, 

b.) zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len 

„športová reprezentácia“) a ich účasti na medzinárodných súťažiach, 

c.) zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov, podpora a rozvoj vrcholového športu  

a amatérskeho športu s osobitným dôrazom na šport detí a mládeže. 

 

3. Napĺňaním poslania SAFKST v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a dosahujú sa ciele SAFKST späté  

s harmonickým rozvojom športu vo všeobecnosti a napĺňania verejného záujmu v športe, ktorý sú podpora 

a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie na významných súťažiach, 

ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva. 

 

4. Hlavné činnosti SAFKST sú aktivity SAFKST vykonávané sústavne, samostatne, v mene, na účet  

a na zodpovednosť SAFKST, ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané ani za účelom dosiahnutia zisku. 

 

5. Medzi hlavné činnosti SAFKST patria najmä: 

a.) zastupovať, chrániť a presadzovať záujmy fitnes, kulturistiky a silového trojboja vo vzťahu  

k orgánom verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám IFBB, EBFF, IPF a EPF, 

ktorých je členom, ako aj vo vzťahu k iným športovým organizáciám, 

b.) vystupovať v mene fitnes, kulturistiky a silového trojboja vo vzťahu k iným medzinárodným 

organizáciám v oblasti športu, iným národným športovým zväzom,  národným športovým 

organizáciám, štátu, územnej samospráve a iným právnickým osobám a fyzickým osobám  

a zabezpečiť, aby záujmy SAFKST a jeho členov boli v rámci činnosti týchto subjektov primerane 

brané na zreteľ. 

c.) určovať filozofiu a koncepciu činnosti SAFKST v záujme rozvoja fitnes, kulturistiky a silového 

trojboja 

d.) viesť zoznam športových reprezentantov 

e.) navrhovať športových reprezentantov na zaradenie do rezortných stredísk 

f.) v rámci možnosti zabezpečovať starostlivosť o športových reprezentantov a metodicky riadiť  

a usmerňovať ich prípravu 

g.) zabezpečovať prípravu a účasť športovej reprezentácie na významných súťažiach vo fitnes, 

kulturistike a silovom trojboji 
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h.) v rámci možností zabezpečovať starostlivosť o talentovaných športovcov a metodicky riadiť  

a usmerňovať ich prípravu 

i.) zaraďovať športovcov do verejného zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných 

kritérií 

j.) organizovať a riadiť celoštátne súťaže a iné súťaže vo fitnes, kulturistike a silovom trojboji pre 

svojich členov, alebo ich organizovaním a riadením poveriť inú športovú organizáciu 

k.) určovať druhy športových odborníkov pôsobiacich vo fitnes, kulturistike a silovom trojboji 

vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe, 

zabezpečovať ich odbornú prípravu a overovať ich odbornú spôsobilosť, viesť evidenciu 

športových odborníkov 

l.) uznávať odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej 

kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis 

m.) organizovať a riadiť prípravu, činnosti a vzdelávanie športových odborníkov vrátane edičnej  

a publikačnej činnosti, najmä trénerov, rozhodcov, delegátov, usporiadateľov a iných 

funkcionárov  

a pracovníkov, vrátane prípadného vzdelávania podľa predpisov medzinárodných športových 

organizácií IFBB, EBFF, IPF a EPF alebo iných medzinárodných organizácií 

n.) podporovať výstavbu športovej infraštruktúry 

o.) podieľať sa na založení, vzniku a činnosti obchodných spoločností s cieľom získania ďalších 

zdrojov financovania poslania a úloh SAFKST, predovšetkým v súvislosti so športovou 

reprezentáciou a na účely výstavby a prevádzky športovej infraštruktúry, pričom zisk alebo 

podiel na zisk SAFKST môže použiť len na účely stanovené Zákonom 

p.) viesť evidenciu zmlúv a dohôd podľa § 35, 39, 43, 47 a 48 Zákona a ich zmien 

q.) poskytovať súčinnosť ministerstvu školstva a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh  

v oblasti športu 

r.) prijímať, implementovať a realizovať pravidlá Svetového antidopingového programu, 

opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti 

negatívnym javom v športe, vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí 

s.) vytvárať a priebežne aktualizovať systém, predpisov SAFKST a zabezpečovať jeho jednotné 

uplatňovanie v rámci organizovaného fitnes, kulturistike a silovom trojboji 

t.) koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť, vecnú komunikáciu, synergiu a slušnosť 

medzi členmi SAFKST 

u.) oceňovať športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe  

a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj vo fitnes, kulturistike a silovom trojboji 

v.) zriaďovať rady a komisie podľa potrieb SAFKST a členov 

 

Činnosť SAFKST sa riadi schválenými stanovami.  

Úplné znenie stanov je zverejnené na www.sakst.sk  

 

 

 

 

 

http://www.sakst.sk/
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Základné údaje o SAFKST v roku 2018 

 

ÚDAJE O SUBJEKTOCH A ČLENOCH 

 

Počet klubov za rok 2018 150 

Počet registrovaných členov za rok 2018 978 

Počet trénerov za rok 2018 316 

Počet rozhodcov s platnou licenciou v sezóne 95 

 

 

ZMENY VYKONANÉ V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE A V INÝCH PREDPISOCH 

 

 Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných - žiadne 

PERSONÁLNE ZMENY V SAFKST V ROKU 2018 

 

Január – Silový trojboj: 

Stanislav Januška – štátny reprezentačný tréner 

Pavol Varchola – asistent štátneho reprezentačného trénera 

 

Apríl – štátny tréner Fitnes: 

Odvolanie Barbary Machalovej z postu štátneho reprezentačného trénera 

Poverenie Lucii Košeckej 

 

Júl – Disciplinárna komisia: 

Odstúpil Miloš Dolanský  

August – Disciplinárna komisia: 

Odstúpili Gajdoš, Lehotská, Landsmann 

VV poveril: JUDr. Vladimíra Vrabca, Jána Schwarza, Jozefa Benča, Andreja Hlinku 

 

 August - Fitnes a kulturistika: 

Odstúpenie Petra Antala z postu viceprezidenta fitnes a kulturistiky 

VV poveril Mgr. Ľuboša Matejíčka 
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Správa prezidenta o činnosti SAFKST v roku 2018 

Milé dámy, vážení páni. 

 

 Hodnotenie roku 2018 začnem rokom 2017. Pretože od začiatku 

svojho pôsobenia vo funkcii prezidenta SAFKST som začal pripravovať všetko 

na to, aby sme prijali nové Stanovy, ktoré budú v súlade so Zákonom o športe, 

platným od 1.1.2016, aby sme naďalej pôsobili ako Národný športový zväz, 

aby sme odsúhlasili Výročné správy, vykonali dôležitý audit za rok 2017 a rok 

2016 (aj napriek tomu, že bývalé vedenie neodovzdalo ekonomické 

náležitosti, inventár, nebolo vykonané podvojné účtovníctvo, čo nám, ako 

poberateľom štátnej dotácie v sume už nad 100.000€, ukladal ako povinnosť 

štát). Mojou prioritou bolo začleniť Slovenskú asociáciu fitnes, kulturistiky  

a silového trojboja do olympijského hnutia. Začalo to prípravou a schválením 

už spomínaných nových stanov v súlade so Zákonom o športe, pozvaním a účasťou prezidenta SOV 

pána Siekela s manželkou na ME 2017, pokračovalo početnými stretnutiami na ministerstve školstva 

(aj s vrcholnými predstaviteľmi) a na Slovenskom olympijskom výbore. V roku 2017 som bol menovaný 

za člena komisie neolympijských športov SOV na obdobie olympijského cyklu 2017-2020.  

 

 Ako člen komisie Slovenského olympijského výboru na prípravu strešnej organizácie 

slovenského športu som sa s potešením osobne zúčastnil na decembrovej transformácii SOV  

na Slovenský olympijský a športový výbor.  

 

 Moje rokovania na najvyššej úrovni boli podporené výbornými výkonmi a z toho prameniacimi 

úžasnými úspechmi našich športovcov či už v silovom trojboji a tlaku na lavičke, alebo vo fitnes  

a kulturistike vo všetkých vekových kategóriách v roku 2017 a následne ešte väčším počtom úspechov 

v roku 2018. Toto snaženie sa neminulo účinkom.  

 

 Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja dnes patrí do desiatky vybraných 

národných športových zväzov, ktoré čakajú na prijatie do strešnej organizácie slovenského športu – 

Slovenského olympijského a športového výboru – SOŠV už na najbližšej aprílovej konferencii SOŠV. 

 

 Veľkým úspechom v medzinárodnom meradle je menovanie Gabriely Mlsnovej na post 

predsedníčky IFBB Komisie fitnes detí na Svetovom kongrese IFBB v Benidorme v Španielsku. 

 

 Úspechy v roku 2017 boli veľkou výzvou do roku 2018, čo súviselo s konceptom mojej práce, 

odprezentovanom pri voľbách do funkcie Prezidenta SAFKST.  

 

 Musím vyzdvihnúť pomoc a podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nielen 

našej asociácii, ale športu celkove. Pretože od roku 2014 rastie každým rokom výška príspevku od štátu. 
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Tak, ako sa má šport v posledných rokoch sa nemal nikdy predtým. Vážme si túto pomoc, pretože nám 

pomáha organizovaním súťaží, početných výjazdov na všetky najvýznamnejšie podujatia, prideľovaním 

doplnkov výživy a pitného režimu pre množstvo účastníkov športových zrazov, zabezpečovaním 

odborného realizačného tímu a mnohým ďalším vychovávať nové fitnesky, kulturistov a silových 

trojbojárov, ktorí zbierajú pre Slovensko na najvyšších európskych a svetových súťažiach cenné kovy  

a propagujú tak našu krajinu na celom svete. 

 

 Silový trojboj potvrdil, že je rovnocenným partnerom pre fitnes a kulturistiku a samozrejme 

vždy patril, patrí a bude patriť do SAFKST. 80 medailí zo sveta a Európy, z toho 31 zlatých, je skoro 

presne polovica. Napriek menej ako desatinovému rozpočtu dokázali naši trojbojári a tlakári nemožné 

a z každej veľkej súťaže sa vracali s množstvom cenných kovov. 

 

 Za celý rok 2018 reprezentantky a reprezentanti vo fitnes a kulturistike celkovo priniesli 32 

prvých miest (v roku 2016 - 21), 28 druhých a 23 tretích miest, čo bolo CELKOVO 51 medailí z ME a 32 

z majstrovstiev sveta.   

 

 Rok 2018 výsledky z predchádzajúceho roka prekonal, počet zlatých medailí z ME a MS je 63  

v roku 2018. To je o tretinu viac ako 46 zlatých v roku 2017. 

 

 V júni 2018 SAFKST z poverenia IFBB po 8 rokoch zorganizovalo mimoriadne úspešné 

Majstrovstvá sveta vo fitnes detí s dosiaľ najväčšou účasťou mladých športovcov. Na svetovom 

kongrese IFBB v Benidorme sme boli poverení po 22 rokoch organizovaním Majstrovstiev sveta  

vo fitnes. Aj napriek niekoľkým článkom a kritickým poznámkam o organizovaní tejto vrcholnej súťaže 

som presvedčený, že je to správny krok vpred pre našu asociáciu, pre celé Slovensko. Je pre nás česť 

takéto majstrovstvá sveta organizovať. Propagácia tejto udalosti smeruje nielen k čo najväčšej 

návštevnosti, ale zároveň ponúka nielen reprezentantkám, ale aj mladým talentom a novým hviezdam 

šancu na týchto majstrovstvách zasvietiť.    

 

 Množstvo športovcov, organizovanie zrazov pre nich, reprezentačné zrazy s množstvom 

odovzdaných, pre našich športovcov tak dôležitých, doplnkov výživy (pre viac ako 100 športovcov), 

veľké výpravy a veľa cenných kovov – aj toto musím spomenúť pri hodnotení úspechov na ME a MS  

v roku 2018.  

 

Úžasní športovci, úžasní tréneri (štátni aj osobní), nadšenie a zápal rodinných príslušníkov, 

veľká podpora materských klubov a vás štatutárov, usilovná a obetavá práca realizačných tímov, 

rozhodcov všetkých stupňov, organizátorov súťaží, funkcionárov asociácie, bez ktorých by toto všetko 

nebolo možné. To je vizitka SAFKST. Za to vám všetkým patrí moja úcta a vďaka.  

Boris Mlsna 

prezident SAFKST 
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Správa viceprezidenta pre fitnes a kulturistiku 

Súťaže na Slovensku. 
Na Slovensku sa počas roka 2018 zorganizovalo vo vetve kulturistiky a fitnes 9 súťaží seniorov, 

juniorov  a dorastencov a 6 súťaží vo fitnes detí.   

 

07.04.2018 Majstrovstvá Slovenska dorastencov v kulturistike a fitnes Sabinov (83 súťažiacich) 

- fitness, bodyfitness, bikiny fitness, kulturistika, klasická kulturistika, men´ s physique  

 

08.04.2018 Liptov Cup, Medzinárodná pohárová súťaž Liptovský Mikuláš (134 súťažiacich) 

- kulturistika, klas.kulturistika, men´s physique, muscular men´s physique, bodyfitness, bikiny 

fitness, wellness fitnes 

 

14. - 15.04. 2018 Majstrovstvá Slovenska mužov a žien  Nitra (64 súťažiacich) 

- fitnes, bikiny fitnes, bodyfitnes, woman´s physique, wellness fitnes, kulturistika, klasická 

kulturistika, men' s physique, fitnes muži  

 

21.04.2018 Majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek Hnúšťa (120 súťažiacich) 

- kulturistika, klasická kulturistika, fitness, bodyfitness, bikiny fitness, men´s physique, 

woman´s physique 

 

28.04.2018 EXTRIFITSLOVAKIA CUP, Michalovce (121 súťažiacich) 

- kulturistika, kl. kulturistika, men´s physique, muscular men´s physique, bikiny fitnes, 

bodyfitnes, fitnes, wellness fitnes 

 

13.10.2018 IFBB CUP Zvolen 2018, Zvolen (87 súťažiacich) 

- pohárová súťaž mužov a žien 

- bodyfitnes, fitnes, bikiny fitnes, woman´s physique, wellness fitnes, men´s physique,  

fitnes muži 

 

21.10.2018 38. ročník Tatranský pohár , Prešov (100 súťažiacich) 

- kulturistika, kl. kulturistika mužov, men´s physique, bodyfitnes, bikiny fitnes a fitnes žien  

 

03.11.2018  DYNAMIC CUP Dolný Kubín, Dolný Kubín (108 súťažiacich) 

- medzinárodná pohárová súťaž 

- kulturistika, kl. kulturistika mužov, men´s physique, bodyfitnes, bikiny fitnes 
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17.11.2018 Veľká cena Dubnice nad Váhom, Dubnica nad Váhom (98 súťažiacich) 

- pohárová súťaž juniorov a junioriek 

- fitnes, kulturistika, kl.kulturistika, men´s physique, fitnes, bodyfitnes, bikiny fitnes, masters 

muži kulturistika, masters ženy kulturistika, masters ženy bikiny fitnes 

 

Fitnes detí  
 

22.4.2018 GymGol Cup 2018, Nitra (99 súťažiacich) 

– pohárová  súťaž vo fitnes detí  

– do 7 r. , do 8., do 9 r., do 10 r. , do 11r., do 12 r., do 13 r., 14r, 15 r., chlapci do 12 r.,  

chlapci nad 12 r.  

19.5.2018 F.R.E.S.H. CUP 2018 vo fitnes detí,  Zvolen (99 súťažiacich) 

- pohárová  súťaž vo fitnes detí 

- do 7 r. , do 8., do 9 r., do 10 r., do 11r., do 12 r., do 13 r., 14r, 15 r., chlapci do 12 r.,  

chlapci  13 r - 15 r 

02.6.2018 Majstrovstvá Slovenska vo fitnes detí, Levoča (97 súťažiacich) 

- pohárová  súťaž vo fitnes detí 

- do 7 r. , do 8., do 9 r., do 10 r. , do 11r., do 12 r., do 13 r., 14r, 15 r., chlapci do 12 r.,  

chlapci nad 12 r. 

15.9. 2018 VEĽKÁ CENA STAREJ ĽUBOVNE vo fitnes detí, Stará Ľubovňa (80 súťažiacich) 

- do 7 r. , do 8., do 9 r., do 10 r. , do 11r., do 12 r., do 13 r., 14r, 15 r., chlapci do 12 r.,  

chlapci 13r - 15r 

23.9.2018 Fitnes Cup Žilina,  Žilina (83 súťažiacich) 

- do 7 r. , do 8., do 9 r., do 10 r. , do 11r., do 12 r., do 13 r., 14r, 15 r., chlapci do 12 r.,  

chlapci 13r - 15r 

24.11.2018 GymGol Cup 2018, Nitra ( 98 súťažiacich ) 

- pohárová  súťaž vo fitnes detí 

- do 7 r. , do 8., do 9 r., do 10 r. , do 11r., do 12 r., do 13 r., 14r, 15 r., chlapci do 12 r.,  

chlapci 13r - 15r 

 

 Prvá súťaž vetvy kulturistiky a fitnes sa konala 7.4.2018 v Sabinove. Boli to Majstrovstvá 

Slovenska dorastencov, masters v kulturistike  a fitnes, súťažilo sa v 13 kategóriách a zúčastnilo sa 83 

súťažiacich. Víťazmi svojich kategórií sa stali Natália Margušová (bikiny fitnes), Viktória Jefanovová 

(bodyfitnes open), Tatiana Onrušková (fitnes open), Ľubomír Kútnik (fitnes open), Sebastián Grísnik 

(kulturistika do 70kg), Maroš Hubinský (klas.kulturistika open), Pavol Podkonický (kulturistika do 80kg), 

Simon Oršula (kulturistika nad 80kg), Anita Kuczmanová (bikiny fitnes masters), silvia Šatníková 

(bodyfitnes masters), Roman Skalský (kulturistika do 50), Emil Kopšík (kulturistika nad 50), Patrik Kubus 

( men´s physique ) 
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 Nasledovala Medzinárodná pohárová súťaž LIPTOV CUP, ktorá sa konala 08.04.2018  

v Liptovskom Mikuláši. Tejto súťaže sa zúčastnilo 134 pretekárok v 13 kategóriách. Víťazmi sa stali 

Matej Nociar (kulturistika do 85 kg) , Peter Muráň (kulturistika do 95kg), Erik Malatín (kulturistika nad 

95 kg), Peter Košarko (men´s physique do 176 cm)Michal Višňovský (men´s physique do 182 cm), Filip 

Olšavský (men´s physique nad 182 cm), Matej Nociar (klas.kulturistika open), Lukáš Donoval (musc. 

men´s physique open), Michaela Kanuščáková (bikiny fitnes do 164 cm), Olívia Čambalová (bikiny fitnes 

do 169 cm), Anita Kuczmnová (bikiny fitnes nad 169 cm), Juliana Makšiová (bodyfitnes open), Katarína 

Cienka (wellness fitnes open ) 

 

 

 

 Tretia súťaž boli Majstovstvá Slovenska žien a mužov sa konali v Nitre 14. a 15. 04.2018.  

Týchto majstrovstiev sa zúčasnilo 167 pretekárov. V prvý deň súťažili ženy v 15. kategóriá v počte 103 

pretekáriek a druhý deň muži v počte 64 pretekárov v 12. kategóriách. Najlepším vo svojej kategórii sa 

stali: Michaela Pavleová (fitnes do 163cm), Kristína Juricova (fitnes nad 163cm), Michaela Kanuščáková 

(bikiny fitnes do 158cm), Nikoleta Šubová (bikiny fitnes do 160cm), Radka Szombatová (bikiny fitnes 

do 162 cm), Lenka Hrušková (bikiny fitnes do 164cm), Timea Trajtelová (bikiny fitnes do 166cm), Olívia 

Čambalová( bikiny fitnes do 169cm), Anita Kuczmanová (bikiny fitnes do 172cm), Magdaléna 

Hromadová (bikiny fitnes nad 172cm), Juliana Makšiová (bodyfitnes do 163cm), Stanislava Tichá 

(bodyfitnes do 168cm), Ivana Štipálová (bodyfitnes nad 168cm), Zdenka Dobiášová (women´s 

physique), Katarína Cienka (wellness fitnes open). Muži sa umiestnili nasledovne: Marek Vlček 

(k.kulturistika do 175cm), Matej Nociar (k.kulturistika do 180cm), Andrej Markovič (k.kulturistika nad 

180cm), Miroslav Škadra (kulturistika do 70kg),Štefan Macík (kulturistika do 80kg), Jakub Vilímek 

(kulturistika do 90kg), Peter Tatarka (kulturistika do 100kg), Tomáš Studenič (men´s physique do 

173cm), Peter Košarko (men´s physique do 176cm), Tomáš Mészároš (men´s physique do 179cm), 

Michal Višňovský (men´s physique do 182 cm), Filip Olšavský (men´s physique nad 182cm) 
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 Majstrovstvá Slovenska juniorov sa konali v Hnúšti 21.4. 2018. Opäť juniori bojovali o možnosť 

reprezentovať Slovensko na ME. Súťaž mala 16 kategórii a pretekalo 120 juniorov.Víťazmi sa stali: 

Nikoleta Šubová (bikiny fitnes do 160cm), Timea Trajtelová (bikiny fitnes do 166cm), Denisa 

Knaperková (bikiny fitnes nad 166cm), Timea Sečanská (bodyfitnes do 163cm), Adriana Sojková 

(bodyfitnes nad 163cm), Michaela Pavleová (fitness do 163cm), Kristína Juricová (fitnes nad 163cm), 

Michal Barbier (fitnes open), Marek Vlček (klas.kulturistika do 175cm), René Béro (k.kulturistika nad 

175 cm), Michal Valaštek (kulturistika do 70kg), Július Gyulai Gáal (kulturistika do 80kg), René Bero 

(kulturistika nad 80kg), David Hmelář (men´s physique do 174cm), Sebastián Tomaľa (men´s physique 

do 178cm), Filip Olšavský (men´s physique nad 178kg)  

 Nasledovala 22.4. 2018 pohárová súťaž detí GymGol Cup v Nitre. Zúčastnilo sa jej 99 

pretekárov v 11 kategóriách a víťazmi sa stali: Dominika Korečková (do 7r), Alexandra Uhrínová (do 8 

r), Katarína Kuzmová (do 9r), Petra Holešová (do 10r), Anna Miklová (do 11r), Paulína Bajerlová (do 

12r), Dabniela Civáňová (do 13r), Nelli Novodomská (do 14r), Tatiana Ondrušková (do 15r), Michal 

Mullner(do 12r),  Damian Korečko (nad 12r) 

 Detskú súťaž vystriedala medzinárodná súťaž pre dospelých EXTRIFITSLOVAKIA CUP, ktorá sa 

konala 28.04.2018 v Michalovciach. Súťažilo 121 pretekárov v 16 kategóriách. Ceny získali nasledovní 

Karin Suchomelová (fitnes open), Štepánka Weisová (wellness fitnes open).Zdenka Dobiášová 

(bodyfitnes do 163cm), Zuzana Kozmannová (bodyfitnes nad 163cm), Boris Paovič (k.kulturistika open), 

René Nagy (kulturistika do 80kg), Vladimír Holota (kulturistika do 95kg), Erik Malatín (kulturistika nad 

95kg), Jaroslav Begala (men´s physique do 173cm), Peter Košarko (men´s physique do 182cm), Filip 

Olšavský (men´s physique nad 182cm), Tibor Helmeczi (muscular men´s physique open), Michaela 

Kanuščáková (bikiny fitnes do 160cm), Veronika Fidlerová (bikiny fitnes do 164cm), Simona Babicová 

(bikiny fitnes do 169cm), Kristína Bražinová (bikiny fitnes nad 169cm) 

 Súťaže vo fitnes detí pokračovali dňa 19.05.2018, kedy sa konal F.R.E.S.H. CUP 2018 vo fitnes 

detí vo Zvolene s 99 súťažiacimi v 11. kategóriách. Ocenení boli: Michal Mullner (do 12r), Damián 

Korečko (13-15 r), Dominika Korečková (do 7r), Alexandra Uhrinová (do 8 r), Katarína Kuzmová (do 9r), 
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Petra Holešová (do 10r), Anna Miklová (do 11r), Paulína Bajerlová (12r), Danka Civáňová (13 rokov)Nelli 

Novodomská (14r), Tatiana Ondrušková (15r) 

 Sezóna pokračovala pre deti, konali sa Majstrovstvá Slovenska detí vo fitnes v Levoči. Súťaže 

sa zúčastnilo 97 súťažiacich v 11 kategóriách. Najcennejší kov si vybojovali Michal Mullner (do 12r), 

Damián Korečko (nad 12r), Dominika Korečková (do 7r), Alexandra Uhrinová (do 8r), Katarína Kuzmová 

(do 9r), Petra Holešová (do 10r), Anna Miklová (do 11r), Paulína Bajerlová (do 12r), Emma Čabyová (do 

13r), Nelli Novodomská (do 14r), Tatiana Ondrušková (15 r). Zo zdrav.dôvodov odstúpila  Karin 

Glodžáková a Sofia Orthová. 

 Na jeseň sa deti opäť stretli a to na Veľkej cene Starej Ľubovne v Starej Ľubovni dňa 15.09.2018 

vo fitnes detí. Zúčastnilo sa 80 detí v 10 kategóriách. Na prvých priečkach spočinuli títo menovaní: 

Michal Mullner (do 12r), Dominika Korečková (do 7r), Alexandra Uhrinová (do 8r), Karin  Kuzmová (do 

9r), Petra Holešová (do 10r), Anna Miklová do 11r), Viktória Hrnková (do 12r), Daniela Civáňová (do 

13r), Nelli Novodomská (do 14r), Tatiana Ondrušková (do 15r) 

 Súťažilo sa i v Žiline a to na Fitnes Cup Žilina 2018 dňa 23.09.2018. Súťažilo 84 pretekárov v 10 

kategóriách. Na prvých miestach skončili títo športovci: Michal Mullner (do 12r), Dominika Korečková 

(do 7r), Alexandra Uhrinová (do 8r), Katarína Dvorská (do 9r), Petra Holešová (do 10r), Anna Miková 

(do 11r), Paulína Bajerlová (do 12r), Emma Čabyová (do 13r), Nelli Novodomská (do 14r),Tatiana 

Ondrušková (do15r) 

 Na rad prišli aj dospelí. 13.10.2018 sa vo Zolene konal IFBB CUP, pohárová súťaž žien a mužov. 

Prišlo 87 pretekárov, ktorí súťažili v 13 kategóriách. Prvenstvá patria nasledovným : Beáta Graňákovvá 

(bikiny fitnes do 160cm), Lenka Hrušková (bikiny fitnes do 164cm), Olívia Čambalová (bikiny fitnes do 

169cm), Michaela Pančušková (bikiny fitnes nad 169cm), Silvia Fialková (bodyfitnes open), Michal 

Barbier (fitnes muži open), Kristína Juricová (fitnes open), Tomáš Studenič( men´s physique do 173cm), 

Matúš Polák (men´s physique do 179cm), Filip Olšavský (men´s physique nad 179cm), Michal Višňovský 

(muscular men´s physique), Petra Jašková (wellness fitnes open), Alžbeta Langstein Šimeková (woman 

´s physique) 

 38. ročník Tatranského pohára sa konal 21.10.2018 pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. 

Andrei Turčanovej. Prišlo 100 súťažiacich, aby sa predviedli v 11. kategóriách. Prvenstvá boli 

nasledovné : Michal Višňovský (men ´s physique nad 175cm), Patrik Spodniak (men´s physique do 

175cm), Peter Tatarka (kulturistika nad 85kg), Ján Soták (kulturistika do 85kg), Tomáš Sentinek 

(k.kulturistika nad 175cm), Tomáš Smrek( k.kulturistika do 175cm), Lucia Michalovičová (fitnes open), 

Michaela Pančušková (bikinyfitnes nad 169cm), Olívia Čambalová (bikiny fitnes do 169cm), Beáta 

Graňáková (bikiny fitnes do 164cm), Silvia Fialková (bodyfitnes open) 

 II ročník Dynamic Cupu v Dolnom Kubíne 03.11.2018 uvítal 108 pretekárov, ktorí sa predviedli 

v 9 kategóriách. Prvé priečky sa rozdali takto: Peter Kujan (men´s physique do 179cm), Michal 

Višňovský (men´s physique nad 179cm), Stanislava Voleková (bodyfitnes open), Nikoleta Šubová 

(bikiny fitnes do 166m), Natália Remiášová (bikiny fitnes nad 166cm), Leo Levický (k.kulturistika do 

180cm), René Bero (k.kulturistika nad 180cm), Ján Soták (kulturistika do 80kg), Peter Tatarka 

(kulturistika nad 80kg)  

 Na juniorov čakala 17.11.2018 súťaž VEĽKÁ CENA DUBNICE - 24.ročník. 98 športovcov si 

nenechalo ujsť túto príležitosť predviesť sa v jednej z 11 kategórií. Zuzana Kardošová (bikiny fitnes do 

166cm), Michaela Pančušková (bikinyfitnes nad 166cm), Anita Kuczmanová (bikiny fitnes masters 

open), Viera Božíková (bodyfitnes junior open), Mária Renčková (bodyfitnes masters open), Kristína 

Juricová (fitnes), Leo Levický (k.kulturistika open), Radovan Hrdý (kulturistika open),Roman Skalský 



Strana 16 Výročná správa  2018 

(kulturistika masters open), Andrej Svatoň (men´s physique do 178cm), Filip Olšavský (men ́ s physique 

nad 178cm) 

 Minulý rok sa skončil súťažou detí na GymGol Cupe v Nitre vo fitnes dňa 24.11.2018. Prišlo naň 

celkom 98 detí, ktoré zabojovali v 10. kategóriách. Dominika Korečková (do 7r), Alexandra Uhrinová 

(do 8r), Katarína Dvorská (do 9r), Laura Marenčáková (do 10r), Anna Miklová (do 11r), Viktória Hnková 

(do 12r), Daniela Civáňová (do 13r), Nelli Novodomská (do 14r), Tatiana Ondrušková (do 15r), Michal 

Mullner (open).      

Medzinárodné majstrovské súťaže 
 

 Naši športovci vo vetve kulturistiky a fitnes sa zúčastnili 6 majstrovských súťaží, na ktorých sme 

potvrdili, že stále patríme medzi svetovú a európsku špičku. Z Majstrovstiev Európy juniorov, seniorov 

a masters sme priniesli 24 medailí a 27 medailí vo fitnes detí, 17 medailí z MS juniorov, seniorov a 

masters a 15 medailí z MS vo fitnes detí, čo predstavovalo 32 zlatých, 28 strieborných a 23 bronzových 

medailí. Celkovo sme získali 49 medailí z ME, 30 medailí z MS a 2 absolútne víťazstvá (viď tabuľka č. 1). 

V roku 2018 došlo k zmene štátnej trénerky žien a junioriek, kde toto miesto obsadila Lucia Košecká a 

hneď na svojej úvodnej medzinárodnej súťaže a to Majstrovstiev Európy potvrdila rozhodnutie vedenia 

SAFKST a svojej práce sa zhostila v dobrom svetle a reprezentácia žien a junioriek dosiahla výborných 

výsledkov. 

 Vetva kulturistiky a fitnes sa zúčastnila všetkých 6 majstrovských súťaží, na ktorých sme 

potvrdili, že patríme medzi svetovú špičku.  Výsledky v roku 2017 dokazujú, že neustále napredujeme 

a zlepšujeme sa ( viď tabuľka č 1).  Filozofiou vedenia a štátnych trénerov, ktorí mali v tomto roku svoju 

premiéru je, že pokiaľ majú pretekári počas roka a hlavne počas súťaže  poskytnuté vhodné podmienky, 

priateľskú atmosféru  a podporu, dosahujú lepšie výsledky. Vedenie, ktoré nastúpilo v tomto roku je 

plné elánu, odhodlanosti a chuti pracovať. Podporili a umožnili sme štartovať aj veľkému množstvu 

pretekárov, ktorí sa nenominovali na majstrovské súťaže, ale mali záujem štartovať na medzinárodnej 

scéne (súťaže tipu Diamond Cup, Arnold Cup... pod hlavičkou IFBB)  

 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY Santa Susanna, Španielsko 2. – 7.5. 2018 

Ako prvej medzinárodnej majstrovskej súťaže sme sa zúčastnili Majstrovstiev Európy v španielskej 

Santa Susanne, ktoré sa konali v dňoch od 2.5. do 7.5.2017. Cestovali sme letecky z Viedne a možnosť 

reprezentovať Slovensko sme dali 48 pretekárom. O pohodu a celkový servis reprezentantov sa staral 

početný realizačný team. Z tohto šampionátu sme priviezli celkovo 24 medailí. Zlato sme vybojovali 

celkom 6-krát, striebro 8-krát a bronz 8-krát a to nasledovne: 

1. miesto (Juricová, Škadra, Hepnerová, Barbier, Kuczmanová, Szombathová) 

2. miesto ( Čambalová, Pavleová, Sojková, Šubová, Olšavský, Gaal, Bero, Kovácsová) 

3. miesto (Trajtelová, Palovič a Palovičová, Suchomelová, Sukhovolskaya, Kanuščáková, Makšiová, 

Szombatová, Jašková) 

Titul absolútneho víťaza sa podarilo získať 2-krát a to ABSOLÚTNE VÍŤAZSTVO vo fitness Hepnerová a  

ABSOLÚTNE VÍŤAZSTVO v bikiny fitness masters Szombatová. 

Získali sme aj 1. miesto v boji o Pohár národov za juniorov a 3. miesto v boji za ženy.  
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MS vo fitnes detí Bratislava, Slovensko, 15.6. – 17.6. 2018 

 Preteky sa konali v hlavnom meste Slovenska v Bratislave. Slovenská reprezentácia bola 

ubytovaná v hoteli Bratislava. Realizačný tím v zložení Lívia Maťušová, Zuzana Niščáková, Barabara 

Machálová, Eleonóra Červeňová, Dobroslava Lehotská , Andrea Korečková . 

 Doprava bola individuálna, zabezpečená rodičmi alebo vlastným klubom. Náklady 

majstrovstiev v zmysle platných propozícií boli hradené zo zdrojov SAFKST v plnej výške. 

 Celkový počet pretekárov 173, z toho 20 chlapcov a 153 dievčat. Celkový počet pretekárov zo 

Slovenska: 35 dievčat a 3 chlapci . Získali sme 15 medailí a to nasledovne 

 Tento rok bol najväčší počet krajín 12. 

 Organizácia samotnej súťaže prebehla v poriadku.: 

5 x 1. Mesto (Korečková, Dvorská , Civáňová, Novodomská, Mullner) 

6 x 2. Miesto (Feduzi, Uhrinová, Nguyen Xuang, Némethová, Ondrušková, Korečko) 

4 x 3. Miesto (Kuzmová, Miklová, Bajerlová, Mikušová) 

V celkovom hodnotení sme vyhrali POHÁR NÁRODOV s výrazným bodovým náskokom. 

 

 

ME vo fitnes detí Novi Sad, Srbsko , 6.10. – 8. 10 2018 

Majstrovstvá Európy sa konali v termíne od 6.10.-8.10. 2018 v Srbsku v Novom Sade . 

Realizačný tím v zložení Lívia Maťušová, Zuzana Niščáková, Barbara Machálová, Eleonóra Červeňová, 

Andrea Korečková a 30 pretekárov . 

Doprava bola zabezpečená spoločným autobusom . Prepravu a náklady na účasť na majstrovstvách v 

zmysle platných propozícii boli hradené zo zdrojov SAFKST v plnej výške.  

Majstrovstiev sa zúčastnili prezident SAFKST p. Boris Mlsna  aj ako  medzinárodný rozhodca, tiež pani  

Gabriela Mlsnová  ako medzinárodná rozhodkyňa. 

Súťažilo sa v 9 dievčenských a v jednej chlapčenskej kategórii. Spolu 10 zlatých, 10 strieborných, 7 

bronzových- Slovensko vyhralo pohár národov  

Majstrovstiev Európy sa zúčastnilo Srbsko, Česko, Poľsko, Estónsko, Slovensko , t.j. 72 pretekárov , z 

toho 68 dievčat a 4 chlapci . 

Nominovaných bolo: 30 detí – 27 dievčat a 3 chlapci 

Získali sme 27 medailí a to nasledovne:  

10 x 1. miesto (Korečková, Uhrínová, Dvorská, Marenčáková, Korečková D., Bajerlová, Šolcová, 

Novodomská, Ondrušková, Mullner) 
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10 x 2. Miesto (Feduzi, Adámeková, Červeňová, Holešová, Miklová, Beličková, Čabyová, Mikušová, 

Korečko, Maťušová) 

7 x 3. Miesto (Levická, Nguyen Xuan, Širgelová, Hrnková, Civáňová, Celeríková, Koleda) 

 

V celkovom hodnotení sme vyhrali POHÁR NÁRODOV. 

 

 

Svetový pohár vo fitnes detí Budapešť, Maďarsko , 19.10. – 21. 10 2017 

 

Nominovaných bolo: 37 detí – 36 dievčat a 1 chlapec 

Získali sme 13 medailí:  

 

4 X 1. Miesto  

Feduzi, Šolcová, Novodomská, Ondrušková  

 

7 X 2. Miesto 

Levická , Uhrinová, Červeňová, Holešová, Sirotná, Maťušová, Koleda  

 

2 X 3. Miesto 

Fraňová, Beličková 

 

MS žien Bialystok, Poľsko, 26. – 29. októbra 2018 

 

 V poľskom Bialystoku sa konali Majstrovstvá Sveta v ženských nomináciách fitness, 

bikinifitness, bodyfitness, wellness fitness a women´s physique. Súčasťou šampionátu boli tiež mužské 

nominácie v kategóriách men´s physique, či fitness mužov, súťažiaci mohli dokonca bojovať o tituly 

majstrov sveta v zmiešaných pároch. 

 Výprava slovenskej ženskej reprezentácie pozostávala z 13-tich junioriek/senioriek, ktorú 

dopĺňali  3 reprezentanti bojujúci o cenné kovy v kategóriách men´s physique a fitness mužov. 

 Súčasťou výpravy boli prezident asociácie Boris Mlsna spolu s manželkou Gabikou M., ktorí si 

okrem množstva iných povinností plnili aj svoje rozhodcovské funkcie. Ďalšiu rozhodcovskú podporu 

počas šampionátu sme mali tiež v rozhodcoch Ľ. Hečko a A. Hlinka. Súčasťou slovenskej výpravy boli 

samozrejme štátni tréneri mužov a žien, t.j. Roland Brosman a ja, Lucia Košecká, Saskia Cakoci  

a Dominika Multáňová, členka realizačného tímu počas výpravy na MS.  

Všetky dievčatá bojovali do poslednej chvíle zo všetkých síl a z dejiska svetového šampionátu sme  

si nakoniec odniesli:  

1x zlato - Kristína Juricová – fitness  
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2x bronz - Beáta Graňáková – bikinifitness a Michaela Pavleová – fitness.  

 Michal Barbier, náš tohtoročný juniorský majster Európy vo fitness štartoval hneď v prvý deň 

sútaže majstrovstiev sveta a to semifinálovými bojmi. Kde mal 8 súperov pričom až traja z nich boli z 

Číny. Michal ukázal svoju vynikajúcu formu a tak bez pochýb mu patrilo aj prvé miesto a zaslúžene 

vyhral titul Majstra sveta. 

 

MS mužov Benidorm, Španielsko, 8. – 12. novembra 2018 

 Tieto majstrovstvá boli pre Slovensko viac ako úspešné s porovnaním z minulého roka. Priniesli 

sme domov 2x zlatú, 1x striebornú medailu nasledovne: 

 1 x 1. miesto ( Tatarka) 

 1 x 2. miesto ( Smrek) 

 1 x ABSOLÚTNE VÍŤAZSTVO (Tatarka) 

 a spomedzi 48 krajín sveta sme skončili na 5. Mieste 

 

MS juniorov Quito, Ekvádor , 30. novembra – 3. decembra 2018 ( juniori) 

 Tohtoročne juniorské majstrovstvá sveta organizované pod hlavičkou   IFBB internacional  sa 

konali v Equádore. Napriek veľkej  vzdialenosti   a tým pádom aj vyššími nákladmi  vyslala naša asociácia 

SAFKST  pomerne veľkú výpravu.  Zúčastnili sa jej dvaja medzinárodný rozhodcovia pán Peter Uríček  

a viceprezident našej asociácie pán Ľuboš Matejíčka, členka realizačného tímu Alžbeta Peťková, 

reprezentačný tréner juniorov Peter Kokoška a 9 reprezentantov.  

 

Získali sme výborné umiestnenia a domov sme si doniesli 10 medailí:  

 4 x 1. Miesto (Sagan, Olšavský, Suchomelová, Šubová) 

 3 x 2. Miesto (Holbová, Kardošová, Barbier) 

 1 x 3. Miesto (Božíková) 

 1 x ABSOLÚTNE VÍŤAZSTVO (Suchomelová) 

 V celkovom hodnotení sme vyhrali POHÁR NÁRODOV 

 

MS masters Tarragona, Španielsko , 7. – 10. decembra 2018 ( masters) 

 

Na tomto šampionáte sme získali 1 medailu:  

1 x 1. miesto Szombathová 
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Správa viceprezidenta pre silový trojboj a tlak na lavičke 

 Napriek tomu, že v sezóne 2018 finančná situácia trojbojárom nežičila, 

zaznamenali sme jednu z najúspešnejších sezón v našej dlhej histórii.  

V komisii, ktorá sa zišla spolu 4 x krát, sme pokračovali v pozitívnych zmenách 

nastolenými pred dvomi rokmi. Komisia si nanovo rozdelila úlohy a pre túto 

zmenu sa aj rozšírila o Michala Majerecha a Fridricha Matejíka. Teraz pracuje 

v dvoch sekciách, kde jedna časť má na starosti domácu scénu a druhá 

agendu EPF a IPF na čo bola vytvorená aj emailová schránka, cez ktorú 

dostávajú členovia komisie aktuálne informácie z diania v EPF a IPF. 

 

 Najočakávanejšou zmenou domácej scény bolo spustenie šampionátov v klasickom silovom 

trojboji a tlaku na lavičke a zlúčenie tlakových šampionátov do jednej súťaže. Obe zmeny boli  

po športovej aj ekonomickej stránke správnym riešením. Škoda, že sme zatiaľ nenašli ďalších 

nadšených usporiadateľov, ktorí by odľahčili tradičných organizátorov. 

 

 Napriek tomu všetky šampionáty a pohárové súťaže v rámci súťažného kalendára boli 

organizované na patričnej úrovni. I keď je stále čo vylepšovať. Za organizovanie súťaží sa chcem 

poďakovať tímom vzácnych ľudí zo Sabinova pod vedením Ľuba Triščíka, Zlatníkov pod vedením 

Stanislava Janušku, Senice pod vedením Mariána Beera, Svätoplukova pod vedením Vladimíra 

Kertésza, Žiliny pod vedením Dominika Olexu a mojim klubovým kolegom z Častej. 

 

 Súťaže na domácej scéne nám priniesli nielen žiadanú vyššiu športovú výkonnosť, ale aj nárast 

členskej základne. Priaznivé zmeny sa premietli aj v kritériách pre vstup do širšej reprezentácie a zmene 

filozofie financovania reprezentácie. Tieto zmeny priniesla komisia spolu s novými trénermi 

reprezentácie Stanislavom Januškom a Palom Varcholom a okamžite sa ukázali priaznivé výsledky.  

Do financovania výjazdov sme zapojili aj klubové zdroje, čo nám umožnilo dať šancu mnohým 

talentovaným pretekárom, ktorý by doteraz nemali šancu rozvíjať svoj športový rast. 

 

 V sezóne 2018 nás reprezentovalo až 32 pretekárov, ktorí vybojovali historických 79 medailí 

(33+31+15) vo všetkých vekových kategóriách. Na ME v Plzni sme dokonca brali poháre v súťaži 

národov za tretie miesta v dorasteneckej a aj juniorskej súťaži. Zjavilo sa nám množstvo mladých 

talentov z ktorých niektorí môžu vyrásť do špičkových pretekárov kategórie open. Tituly a medaile 

nosili Kristína Jurkaninová, Martin Foriš, Dominik Plaskonis, Kristián Slíž, Matej Skyčák, Matej Priščák  

a najmä majster sveta a Európy Jaroslav Halač a vicemajster sveta a Európy v absolútke Ákos Labát  

a ďalší. Medzi open excelovali Ivana Horná a Fridrich Matejík. V kategórii masters mimo iných Monika 

Beer, Imrich Švec, Štefan Kolšovský a Milan Gombár. 

 

 V závere roka sme vykonali ďalšie pozitívne kroky v šírení správ o činnosti našich športových 

hviezd pre fanúšikov silového trojboja, ktorí si zaslúžia vedieť viac o trojboji. Vznikla nová fb stránka 

SAFKST, ktorá si razí svoju cestou pozitívneho predstavovania našej práce Dominikom Dugovičom 

samozrejme bez nároku na odmenu. 
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 Som rád, že všetky nami zavedené zmeny sa ukázali ako správna cesta. Som rád, že komisia  

v zložení Dominik Olexa, Marián Beer, Ondrej Novomeský, Michal Majerech, Matúš Triščík a Fridrich 

Matejík drží pevne pri sebe a dokážeme viesť rozvoj nášho športu správnym smerom čo dokazuje 

zvýšenie štátnej dotácie pre rok 2019 o 40%.  

 

 Silový trojboj a tlak na lavičke neustále zápasí o svojho člena  s mnohými trojbojárskymi zväzmi, 

ktoré sa aj spolu s niektorými našimi bývalými členmi neustále mobilizujú a chcú vytvoriť akúsi 

protiváhu k našej asociácii. Som hrdý na to, že práve my ako SAFKST sme členmi EPF, IPF a sme jediný 

uznaný národný športový zväz, ktorý spĺňa všetky náročné kritériá moderného fair-play športu. 

 

 Záverom sa chcem poďakovať prezidentovi asociácie Borisovi Mlsnovi a mojim kolegom  

z výkonného výboru za bratskú spoluprácu, ktorá naše športy zbližuje. 

Ďakujem za pozornosť. 

Pavol Kovalčík  

Viceprezident pre silový trojboj a tlak na lavičke 
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Medzinárodné a národné súťaže na Slovensku v roku 2018 

Silový trojboj a tlak na lavičke 

 

 V roku 2018 Slovenská asociácia fitness, kulturistiky a silového trojboja organizovala počas 

celého roka v spolupráci so športovými  klubmi 12 národných súťaží, z toho 7 súťaží boli šampionáty 

(Majstrovstvá Slovenska), 1 Akademické majstrovstvá Slovenska a 4 súťaže boli pohárové. Medzi 

hlavné usporiadateľské kluby v roku 2018 patrili: KST Senica, Power Sport Zlatníky, ŠK SPC Častá, AC 

Uniza Power club  Žilina, Powerlifting Club Svätoplukovo, ŠK Zemplín Michalovce a KST T+T Sabinov.  

 

Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji dorastencov a juniorov,  

Senica 17.2.2018 

Pretekári: 43 

Delegát súťaže: Ing. Pavol Müller 

Správa delegáta: 

 Zorganizovať Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji dorastencov a juniorov sa podujal klub 

KST  Senica pod vedením Mariána Beera a Moniky Gavorníkovej. Dejiskom šampionátu bola Mestská 

športová hala, ktorá po technickej stránke vytvára kvalitné prostredie pre športové podujatie. Marián 

Beer so svojim organizačným tímom pripravil pre účastníkov šampionátu už  tradične dobré súťažné 

podmienky. 

 Súťaž mala dôstojný začiatok za prítomnosti primátora mesta Senica Mgr. Branislava Grimma 

, prezidenta SAFKST  Mgr. Borisa Mlsnu a viceprezidenta pre silový trojboj Pavla Kovalčíka. Počet 

súťažiacich v porovnaní s minulým rokom poklesol -2017 51 súťažiacich , 2018 43 súťažiacich.  Z 

pohľadu úrovne výkonnosti však k výraznejším zmenám nedošlo. Výkony Mikulášovej, Priščáka, Halača, 

Labáta a Foriša boli vysoko nad priemernou úrovňou súťažného poľa. Smutnou udalosťou bolo 

zranenie z pohľadu výkonnosti z absolvovaných súťaží favoritky dorasteneckej kategórie  Michaeli 

Botkovej. Výkony rozhodcov boli vyrovnané a súťaž bola vedená v duchu fair play. Práca sekretára 

šampionátu Mária Šedivého bola odborná a znesie  tie najprísnejšie kritériá. 

 

Štruktúra účastníkov súťaže: 

 celkom dorast juniori 

Muži 33 16 17 

Ženy 10 5 5 

Spolu 43 21 22 

 

Za dobré organizačné zabezpečenie súťaže v dôstojnom prostredí patrí organizátorom z klubu KST 

Senica poďakovanie. 
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Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji mužov, žien a masters,  

Častá 3.3.2018 

Pretekári: 43 

Delegát súťaže: Stanislav Januška 

Správa delegáta: 

 Dejiskom otvorených Majstrovstiev Slovenska v silovom trojboji – equiped je už tradične Častá 

s kvalitným organizačným zázemím. Šampionát bol rozšírený aj o kategóriu Masters, čím bola daná 

možnosť pretekárom týchto vekových kategórií uchádzať sa o nomináciu na európsku prípadne 

svetovú súťaž. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 43 pretekárov čo je v porovnaní s minuloročným 

šampionátom (51) menej o 8 súťažiacich. Pokles štartujúcich bol zaznamenaný výlučne v ženskej 

kategórii. 

 Súťaž bola zahájená štátnou hymnou za prítomnosti prezidenta SAFKST Mgr. Borisa Mlsnu, 

viceprezidenta pre silový trojboj Pavla Kovalčíka a zástupcov obce a sponzorov súťaže.  

 Z pohľadu výkonnosti bolo štartovné pole pomerne vyrovnané a výkonnostne v porovnaní 

s minulosťou ustálené.  Nad priemer vynikali výkony Mikulášovej, Majerecha, Lederleitnera a Matejíka. 

Výkony rozhodcov, hlásateľa, nakladačov a zapisovateľov boli bez nedostatkov. 

Štruktúra účastníkov súťaže:  
celkom dorast juniori masters m/ž 

Muži 32 0 2 12 18 

Ženy 11 4 3 2 2 

Spolu 43 4 5 14 20 

 

 

Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke dorastencov, juniorov, mužov žien a masters,  

Zlatníky  17.3.2018 

Pretekári: 102 

Delegát súťaže: Ing. Ondrej Novomeský 

Správa delegáta: 

 Po prvý krát v histórii SAFKST sa konali majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke v spojení 

všetkých ženských a mužských vekových a hmotnostných kategórií. Túto výzvu s celkovým počtom 102 

štartujúcich pretekárov prijal klub Power sport Zlatníky. Priebeh súťaže bol hladký bez zásadných 

zdržaní a komplikácií. Technické zabezpečenie súťaže bolo na úrovni. Veľký počet pretekárov za účasti 

slovenskej tlakárskej špičky ponúkol pekné športové súboje v jednotlivých kategóriách či v hodnotení 

bez rozdielu hmotnosti. Kvalitu výkonov pretekárov potvrdzuje aj 14 prekonaných slovenských 

rekordov. Výbornú atmosféru súťaže podporili okrem pretekárov aj diváci, členovia výprav a skvelo 

pripravený hlásateľ Mgr. Michal Majerech. Súťaž takéhoto rozsiahleho charakteru je vždy veľmi 

náročná skúška či už pre samotných organizátorov a činovníkov súťaže ako aj pre pretekárov, na druhej 

strane však umocňuje spoluprácu a priateľstvá klubov či pretekárov naprieč všetkých vekových 

kategórií. 
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Majstrovstvá Slovenska v klasickom (RAW) silovom trojboji dorastencov, juniorov, mužov a žien a 

Akademické Majstrovstvá Slovenska v klasickom (RAW) silovom trojboji,  

Žilina 14.4. 2018 

Pretekári: 87 

Delegát súťaže: Ing. Pavol Müller 

Správa delegáta: 

 Predpokladaná vysoká účasť pretekárov sa potvrdila a z prihlásenej necelej stovky sa 

neodprezentovalo len 5 pretekárov. Organizátori z klubu AC Uniza Power club Žilina pod taktovkou Ing. 

Dominika Olexu a Bc.Veroniky Paurovej však opäť potvrdili, že aj s takýmto vysokým počtom 

súťažiacich vedia súťaž organizačne zvládnuť v prijateľnom čase a čo je podstatné bez stresov a 

zbytočnej nervozity.  

 Súťaž mala dôstojný začiatok za prítomnosti rektorky Žilinskej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. 

Tatiany Čorejovej, PhD , riaditeľa ÚTV  PaedDr. Róberta Janikovského a viceprezidenta SAFKST pre 

silový trojboj Pavla Kovalčíka. Priebeh súťaže bol plynulý bez organizačných nedostatkov a technických 

chýb. Výkon rozhodcov, hlásateľa, sekretára súťaže a nakladačov bol kvalitný a bez nedostatkov.  

 Silový trojboj bol prijatý medzi univerzitné športy. Organizovanie národných šampionátov a 

aktivity silových trojbojárov na univerzitách sú pozitívne vnímané aj zo strany IPF ako jeden z 

predpokladov k úspešným rokovaniam ohľadom prijatia silového trojboja medzi olympijské športy. 

Účasť 24 vysokoškolákov súťažiacich o tituly akademických majstrov Slovenska bola vzhľadom na 

neveľkú členskú základňu na Slovensku prekvapením v pozitívnom význame.   

 Výkonnosť v porovnaní  s predchádzajúcim rokom postupne narastá, čo vidieť na 

prepočítaných bodových ziskoch medailistov jednotlivých kategórií. V kategórii mužov sa hodnoty 

výkonov víťazov kategórií dostali nad úroveň 400 Wilksových bodov. V kategórii mužov 

najhodnotnejšie výkony podali  Ladislav Belan  439,35 Wb a Lukáš Škríb 430,85 Wb  obaja v kat do 

120kg. Najhodnotnejší výkon v súťaži žien ktorého hodnota už patrí do svetovej extra triedy  v 

klasickom silovom trojboji dosiahla Ivan Horná v kat. do 72kg 491,54 Wb. 

Štruktúra účastníkov súťaže:  
celkom dorast juniori masters m/ž 

Muži 69 9 26 7 27 

Ženy 18 4 5 4 5 

Spolu 87 13 31 11 32 

 

Za vynikajúce organizačné zabezpečenie súťaže v dôstojnom prostredí patrí organizátorom z klubu AC 

Uniza Power club Žilina poďakovanie. 
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Cedron Cup 2018. 14.ročník súťaže o pohár starostu obce Svätoplukovo v mŕtvom ťahu,  

Svätoplukovo 16.6. 2018 

Pretekári: 42 

Delegát súťaže: Ing. Pavol Müller 

Správa delegáta: 

 Súťaž sa už tradične konala v kultúrnom dome v Svätoplukove. Už starší kultúrny dom bol 

zrekonštruovaný a tak pre daný počet súťažiacich a obecenstvo bolo vytvorené slušné prostredie. 

Organizátori z klubu PWL Svätoplukovo zabezpečili súťažné priestory v zmysle štandardných 

požiadaviek SAFKST : 

• názov súťaže bol viditeľný a dobre čitateľný 

• po bokoch súťažného pódia boli umiestnené logá  SAFKST, MŠ, IPF a logá 

sponzorov SAFKST 

• výsledková tabuľa bola dostatočne veľká, čitateľná 

• pódium - dubové dosky  

• činka - os Eleiko, kotúče – pogumované Vostok 

• ozvučenie kvalitné, bez nedostatkov 

• výkon hlásateľa kvalitný 

• nakladači – rýchly, bez chýb 

• ceny - poháre, medaile, diplomy 

• výkon rozhodcov – vyrovnaný bez závažných nedostatkov 

• výkon sekretára súťaže – spoľahlivý, rýchly, bezchybný 

Celkový dojem zo súťaže- súťaž zodpovedne pripravená, výkony pretekárov v jednotlivých kategóriách 

zodpovedali slovenskému štandardu. Vynikol výkon Ing. Róberta Valacha  355 kg, čo je hodnota 

svetovej úrovne.     

Štruktúra účastníkov súťaže:  
celkom dorast juniori masters m/ž 

Muži 30 6 8 8 8 

Ženy 12 4 2 2 4 

Spolu 42 10 10 10 12 
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Pohár SNP v tlaku na lavičke,  

Zlatníky 25.8. 2018 

Pretekári: 48 

Delegát súťaže: Ing.Pavol Müller 

Správa delegáta: 

 Dejiskom už tradičnej súťaže o pohár SNP v tlaku na lavičke bola telocvičňa základnej školy v 

Zlatníkoch. Organizátori z klubu Power Sport Zlatníky na čele s riaditeľom súťaže Stanislavom Januškom 

zabezpečili súťažné priestory v zmysle štandardných požiadaviek SAFKST : 

 

• názov súťaže bol viditeľný a dobre čitateľný 

• po bokoch súťažného pódia boli umiestnené logá  SAFKST, MŠ, IPF a logá 

sponzorov SAFKST 

• výsledková tabuľa bola dostatočne veľká ,čitateľná 

• pódium- v zmysle pravidiel  

• činka- os Eleiko, kotúče – Eleiko 

• lavička ER 

• ozvučenie kvalitné , bez nedostatkov 

• výkon hlásateľa výborný 

• nakladači – rýchly, bez chýb 

• ceny- poháre ,medaile, diplomy 

• výkon rozhodcov – vyrovnaný bez závažných nedostatkov 

• výkon sekretára súťaže – spoľahlivý, rýchly, bezchybný 

Celkový dojem zo súťaže- súťaž zodpovedne pripravená, kvalitné výkony všetkých súťažiacich. Vynikali 

výkony Moniky Gavorníkovej 112,5kg, Markusa Dúckého  203 kg a Lukáša Škríba 311 kg.  

Štruktúra účastníkov súťaže:  
celkom dorast juniori masters m/ž 

Muži 40 4 13 12 11 

Ženy 8 2 3 1 2 

Spolu 48 6 16 13 13 
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Grand Prix Slovakia medzinárodná súťaž v silovom trojboji pre dorastenky, dorastencov, juniorky, 

juniorov a ženy a Majstrovstvá Slovenska v klasickom silovom trojboji mužov Masters  RAW,  

Častá 6.10. 2018 

Pretekári: 43 

Delegát súťaže: Ján Schwarz 

Správa delegáta: 

 Dňa 06.10.2018 z poverenia VV SAFKST usporiadal klub ŠK SPC Častá súťaž Grand Prix Slovakia 

(medzinárodná súťaž v silovom trojboji dorasteniek, dorastencov, junioriek a juniorov a žien) a tiež 

súťaž Majstrovstvá Slovenska v klasickom silovom trojboji mužov masters. Uvedená súťaž sa konala v 

priestoroch telocvične ZŠ v Častej. Riaditeľom súťaže bol pán Pavol Kovalčík. Hlavným rozhodcom bol 

Miroslav Patro (rozhodca I. triedy), postrannými rozhodcami boli  Dušan Černák(rozhodca I. triedy), 

Ing. Ondrej Novomeský ( medzinárodný rozhodca II. triedy) a technickým rozhodcom bol Vladimír 

Gajdoš (medzinárodný rozhodca II. triedy). Keďže sa jednalo v jednej z častí o medzinárodnú súťaž svoje 

zastúpenie v poli rozhodcov mohli mať aj zúčastnené krajiny, avšak túto možnosť nevyužili. 

 Súťaže Grand Prix Slovakia (medzinárodná súťaž v silovom trojboji dorasteniek, dorastencov, 

junioriek a juniorov a žien) sa spolu zúčastnilo 32 pretekárov, z čoho bolo 5 v kat. dorasteniek, 3 v kat. 

žien, 11 v kat. dorastencov a 13 v kat. juniorov.  

 V kategórii dorastenky si prvé miesto odniesla Adriana Nilášova z klubu ŠK SPC Častá za výkon 

354 W. b., pred druhou Olíviou Lapšanskou z klubu ŠK SPC Častá (výkon 292,03 W. b. ) a treťou Lenkou 

Stískalovou z klubu TJ Družba Piešťany (výkon 269,22 W. b.). V kategórii dorasteniek bolo počas 

predmetnej súťaže spolu vytvorených 5 nových Slovenských rekordov. 

 V kategórii žien si prvé miesto odniesla Ľubica Polkorábová za výkon 410,40 W. b., pred druhou 

Karlou Labátovou (výkon 338,05 W. b. ) a treťou Magdalénou Nilášovou (výkon 316,51 W. b.). Všetky 

pretekárky sú z klubu ŠK SPC Častá. V tejto kategórii boli počas súťaže vytvorené 3 nové Slovenské 

rekordy. 

 V kategórii dorastencov si prvé miesto vybojoval Jaroslav Halač z klubu ŠK SPC Častá za výkon 

451,64 W. b., pred druhým Dominikom Plaskonisom z klubu Power Sport Zlatníky (výkon 411,44 W. b.) 

a tretím Damianom Golierom z klubu Strong Man Bánovce n/B (výkon 410,16 W. b. ). V kategórii 

dorastencov boli vytvorené 2 nové Slovenské rekordy. 

 V kategórii juniorov zvíťazil Kristián Slíž z klubu PWL club Svätoplukovo za výkon 514,67 W. b., 

pred druhým Ľubomírom Kasalom z klubu Fit Club Olymp Bánovce n/B (výkon 449,20 W. b.) a tretím 

Dávidom Hradiským z klubu HPT Bardejov (výkon 447,65 W. b.). V kategórii juniorov boli vytvorené 4 

nové Slovenské rekordy. 

 Súťaže Majstrovstvá Slovenska v klasickom silovom trojboji mužov masters sa spolu zúčastnilo 

11 pretekárov, z čoho 6 v kat. Masters I, 3 v kat. Masters II, 1 v kat. Masters III a 1 v kat. Masters IV. 

 V kategórii Masters I si prvenstvo vybojoval Stanislav Januška z klubu Power Sport Zlatníky za 

výkon 372,69 W. b., pred druhým Radovanom Rakom z klubu PWL club Svätoplukovo (výkon 372,35 

W. b.) a tretím Máriom Šedivým z klubu Fit Club Olymp Bánovce n/B (výkon 356,49 W. b.). V tejto 

kategórii bolo spolu vytvorených 15 Slovenských rekordov. 
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 V kategórii Masters II vybojoval víťazstvo Zdeněk Vašut z klubu KST Senica za výkon  

312,71 W. b., pred druhým Mariánom Daňom z klubu ŠK SPC Častá (výkon 301,35 W. b.) a tretím 

Ladislavom Horným z klubu ŠK Pengym Bratislava (výkon 286,34 W. b.). V tejto kategórii bolo spolu 

vytvorených 8 Slovenských rekordov. 

 V kategórii Masters III zvíťazil Jozef Klátik z klubu ŠK SPC Častá za výkon 259,37 W. b. a v 

kategórii Masters IV zvíťazil Milan Gombár z klubu Fit Club Olymp Bánovce n/B za výkon 371,86 W. b.. 

Obaja pretekári spolu vytvorili 8 nových Slovenských rekordov. 

 Počas súťaže nebol zaznamenaný žiadny protest voči rozhodnutiu rozhodcov, ani nebolo 

zaznamenané žiadne porušenie pravidiel silového trojboja zo strany pretekárov. Uvedené súťaže boli 

svojou kvalitou a obsadenosťou  usporiadané na veľmi dobrej úrovni. 

 

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

Michalovce 20.10.2018 

Pretekári: 74 

Delegát súťaže: Ing. Pavol Müller 

Správa delegáta: 

Dejiskom 1. Majstrovstiev Slovenska v tlaku na lavičke – classic boli Michalovce  s kvalitným 

organizačným zázemím. Športová hala svojou vybavenosťou zodpovedala štandardu pre väčšie 

medzinárodné podujatia.  

Organizátor podujatia – ŠK Zemplín Michalovce – klub silového trojboja pod vedením riaditeľa súťaže 

Ladislava Lechana ml. pripravil pre početné štartovné pole súťažiacich vynikajúce podmienky. 

Súťaž bola zahájená štátnou hymnou a príhovormi primátora mesta Michalovce a  riaditeľa súťaže. 

 

• Súťažné priestory - v zmysle pravidiel, s viditeľným názvom súťaže a. bannermi 

SAFKST. 

• Lavička – ER Equipment  

• Činka – Rogue 

• Rozcvičovňa – tri stanovištia s predpísaným vybavením 

• Výsledková tabuľa – v zmysle pravidiel 

• Hlásateľ – kvalitný výkon bez nedostatkov 

• Nakladači - kvalitný výkon bez nedostatkov 

• Zapisovateľ a technický sekretár - kvalitný výkon bez nedostatkov 

• Rozhodcovia - kvalitný výkon bez nedostatkov 

• Ceny – diplomy, medaile, poháre, sponzorské dary  

Z pohľadu výkonnosti bolo štartovné pole pomerne vyrovnané a výkonnostne kvalitné. V súťaži bolo 

vytvorených 19 nových národných rekordov. 
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Štruktúra účastníkov súťaže: 

 celkom dorast juniori masters m/ž 

Muži 61 7 11 20 23 

Ženy 13 2 4 3 4 

Spolu 74 9 15 23 27 
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M-SR družstiev v silovom trojboji a Slovenský pohár,  

Sabinov 3.11.2018 

Pretekári: 32 

Delegát súťaže: Ján Schwarz  

Správa delegáta: 

 Dňa 03.11.2018 z poverenia VV SAFKST usporiadal klub KST T+T Sabinov Majstrovstvá 

Slovenska v silovom trojboji družstiev, ktoré sú zároveň súťažou jednotlivcov s názvom Slovenský pohár 

v silovom trojboji (mužov a žien). Uvedená súťaž sa konala v športovej hale na adrese Komenského č. 

42, 083 01 Sabinov. Riaditeľom súťaže bol pán Michal Triščík. Hlavným rozhodcom bol Dušan Černák 

(rozhodca I. triedy), postrannými rozhodcami boli Ľubomír Triščík (rozhodca III. triedy), Adrián Perháč 

(rozhodca III. triedy) a technickým rozhodcom bol Stanislav Januška (rozhodca I. triedy). 

 Do súťaže družstiev bolo spolu zapojených 8 družstiev a do súťaže jednotlivcov bolo spolu 

zapojených 32 pretekárov zo 48 prihlásených. Počas tejto súťaže bolo spolu prekonaných 16 

Slovenských rekordov, z toho 3 v kategórii  dorastencov, 5 v kategórii juniorov, 3 v kategórii mužov, 1 

v kategórii muži Masters III. a 4 v kategórii muži Masters IV. 

 V súťaži družstiev a titul Majstra Slovenska v silovom trojboji družstiev si odnieslo súťažné 

družstvo ŠK SPC Častá „A“ v zložení Labát, Haršány, Lederleitner a Nemček za celkový výkon 2088,68 

Wilksových bodov. 

 Druhé skončilo súťažné družstvo MaJ FIT CLUB Bánovce nad Bebravou v zložení Matejík, Dúcký, 

Filo a Tuchyňa za celkový výkon 1829,29 Wilkosvých bodov. 

 Tretie skončilo súťažné družstvo Fit Club Olymp Bánovce nad Bebravou v zložení Kasala, 

Gombár, Šedivý a Majerech za celkový výkon 1666,98 Wilkosvých bodov. 

 Súťaž jednotlivcov t. j.  Slovenský pohár v silovom trojboji (mužov a žien) bola rozdelená do 

troch váhových kategórií mužov a žien. Najlepší v každej váhovej kategórií boli vyhlásený na základe 

dosiahnutých Wilkosvých bodov. Medzi ženami s výkonom 271,30 Wilkosvých bodov zvíťazila Jana 

Ďučáková z ŠK Zemplín Michalovce. Mužskú ľahkú kategóriu (-59kg, -66kg,-74kg) vyhral s výkonom 

506,29 Wilkosvých bodov Martin Foriš z klubu HPT Bardejov. Strednú váhovú kategóriu (-83kg,-93kg) 

vyhral s výkonom 531,08 Wilkosvých bodov Tomáš Haršány z klubu ŠK SPC Častá a ťažkú váhovú 

kategóriu (-105kg,-120kg,+120kg) ako aj celkovým víťazom sa stal Ákos Labát  z klubu ŠK SPC Častá za 

výkon 562,94 Wilkosvých bodov. 

 Počas súťaže bol zaznamenaný jeden protest voči rozhodnutiu rozhodcov a to v treťom pokuse 

mŕtveho ťahu pretekára Markusa Duckého, pričom po porade delegáta, hlavného rozhodcu a 

technického rozhodcu bol protest vyhodnotený ako neopodstatnený a zostal v platnosti pôvodný 

verdikt, t. j. pokus nebol uznaný. Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji družstiev a Slovenský pohár 

v silovom trojboji (mužov a žien) boli svojou kvalitou a obsadenosťou  usporiadané na veľmi dobrej 

úrovni.  
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Zasadnutia komisie silového trojboja a tlaku na lavičke v roku 2018 

 

 

• Zasadnutie komisie silového trojboja a tlaku na lavičke  SAFKST,   

20.01.2018 Bratislava 

• Zasadnutie komisie silového trojboja a tlaku na lavičke  SAFKST,  

15.03.2018 Rajecké Teplice 

• Zasadnutie komisie silového trojboja a tlaku na lavičke  SAFKST,  

16.06.2018 Svätoplukovo 

• Zasadnutie komisie silového trojboja a tlaku na lavičke SAFKST,  

10.11.2018 Žilina 
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Výjazdy reprezentácie v silovom trojboji a v tlaku na lavičke   

v roku 2018. 
 

European Masters Classic Championships, 

Helsingborg (Sweden), 06-10.03.2018 

2 pretekári , 5 x zlato , 2 x striebro 

 

V kategórii mužov M1 do 74kg sa zúčastnil Mário Belan. 

Skončil na 2.mieste výkonom drep 220kg-striebro , tlak 147,5kg-zlato , mŕtvy ťah 225kg , total 

592,5kg. 

V kategórii mužov M4 do 59kg sa zúčastnil Milan Gombár. 

Skončil na 1.mieste výkonom drep 140kg-zlato , tlak 82,5kg-zlato , mŕtvy ťah 190kg - zlato , total 

412,5kg. Zároveň vytvoril 3 svetové rekordy v drepe , ťahu a totale a jeden európske rekord v tlaku. 

 

 

European Championships, Plzeň (Czechia), 06-12.05.2018 

16 pretekárov , 10 x zlato , 13 x striebro , 7 x bronz 

 

V kategórii mužov do 93kg  sa zúčastnil Michal Majerech. 

Skončil na 11 mieste výkonom drep 270kg  , tlak 235kg  , ťah 250kg ,  total 755kg. 

V kategórii mužov nad 120kg  sa Fridrich Matejík. 

Skončil na 5 mieste výkonom drep 340kg  , tlak 325kg – 3 bronz , ťah 310kg , total 975kg. 

V kategórii dorastencov do 74kg sa zúčastnil Kristián Filip Jakubec. 

Skončil na 6. Mieste výkonom drep 200kg  , tlak 125kg , ťah 210kg , total 535kg 

V kategórii dorastencov do 83kg sa zúčastnil Matej Priščák. 

Skončil na 2. mieste výkonom drep 260kg – striebro , tlak 145kg – bronz , ťah 265kg – zlato , total 

670kg. 

V kategórii dorastencov do 83kg sa zúčastnil Damián Golier. 

Skončil na 4. mieste výkonom drep 200kg , tlak 167,5kg - zlato , ťah 220kg  , total 587,5kg. 

V kategórii dorastencov do 120kg sa zúčastnil Jaroslav Halač. 

Skončil na 1. mieste výkonom drep 270kg – striebro , tlak 192,5kg – zlato , ťah 282,5kg – zlato , total 

745kg. 

V kategórii dorastencov do 120kg sa zúčastnil Dominik Plaskonis. 

Skončil na 3. mieste výkonom drep 240kg – bronz , tlak 170kg – striebro , ťah 240kg – bronz, total 

650kg. 
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V kategórii juniorov do 66kg sa zúčastnil Andrej Mesík. 

Skončil na 6.mieste výkonom drep 195kg  , tlak 127,5kg  , ťah 202,5kg , total 525kg. 

V kategórii juniorov do 74kg sa zúčastnil Martin Foriš. 

Skončil na 4. mieste výkonom drep 265kg  , tlak 190kg - stiebro , ťah 230kg , total 685kg. 

V kategórii juniorov do 83kg sa zúčastnil Ľubomír Kasala. 

Skončil na 6. mieste výkonom drep 255kg  , tlak 170kg  , ťah 245kg , total 670kg. 

V kategórii juniorov do 93kg sa zúčastnil Kristián Slíž. 

Skončil na 2. mieste výkonom drep 305kg  , tlak 202,5kg  , ťah 297,5kg – zlato , total 805kg. 

V kategórii juniorov nad 120kg sa zúčastnil Ákos Labát. 

Skončil na 2. mieste výkonom drep 367,5kg – striebro , tlak 275kg – bronz , ťah 335kg – striebro , 

total 977,5kg. 

V kategórii dorasteniek do 63kg sa zúčastnila Adriana Nilašová. 

Skončila na 4. mieste výkonom drep 135kg – bronz , tlak 60kg  , ťah 130kg  , total 325kg. 

V kategórii junioriek do 72kg sa zúčastnila Natália Mikulášová. 

Skončila na 6. mieste výkonom drep 170kg  , tlak 110kg  , ťah 140kg , total 420kg. 

V kategórii junioriek nad 84kg sa zúčastnila Kristína Jurkaniková. 

Skončila na 1. mieste výkonom drep 175kg – zlato , tlak 95kg – zlato , ťah 152,5kg – striebro , total 

422, 

V kategórii junioriek nad 84kg sa zúčastnila Karla Labátová. 

Skončila na 2. mieste výkonom drep 145kg – striebro , tlak 75kg – striebro , ťah 152,5kg – zlato , total 

372,5kg. 
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World Classic Championships,  

Calgary (Canada), 06-17.06.2018 

1 pretekár , 2 x bronz 

 

V kategórii žien do 63kg sa zúčastnila Ivana Horná. 

Skončila na 4. mieste výkonom drep 170kg – bronz , tlak 92,5kg , ťah 202,5kg – bronz , total 465kg. 

 

European Masters Championships, Plzeň (Czechia), 03-07.07.2018 

4 pretekári , 10 x zlato , 2 x striebro , 1 x bronz 

 

V kategórii mužov M1 do 83kg sa zúčastnil Radovan Rak. 

Skončil na 4. mieste výkonom drep 235kg , tlak 170kg , ťah 250kg – bronz , total 655kg. 

V kategórii mužov M2 do 59kg sa zúčastnil Štefan Kolšovský. 

Skončil na 1. mieste výkonom drep 190kg - zlato , tlak 140kg - zlato , ťah 145kg – zlato , total 475kg. 

V kategórii mužov M4 do 59kg sa zúčastnil Milan Gombár. 

Skončil na 1. mieste výkonom drep 180kg - zlato , tlak 100kg - zlato , ťah 190kg – zlato , total 470kg. 

Zároveň vytvoril 3 svetové rekordy v drepe , ťahu a totale. 

V kategórii žien M1 do 52kg sa zúčastnila Monika Beer. 

Skončila na 1. mieste výkonom drep 140kg – striebro , tlak 97,5kg - zlato , ťah 135kg – striebro , total 

372,5kg. 
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University Powerlifting Cup,  

Plzeň (Czechia), 09-14.07.2018 

1 pretekár 

 

V kategórii mužov do 93kg sa zúčastnil Dominik Filo.  

Skončil na 6. mieste výkonom drep 240kg , tlak 157,5kg , ťah 265kg , total 677,5kg. 

 

 

 

 

 

 

 

European Classic Bench Press Championships,  

Merignac (France), 09-12.08.2018 

2 pretekári 

 

V kategórii mužov M1 do 83kg sa zúčastnil Marcel Rusnák. 

Skončil na 4. mieste výkonom  v tlaku 150kg. 

V kategórii mužov M2 do 83kg sa zúčastnil Vladimír Vanis. 

Skončil na 4. mieste výkonom  v tlaku 150kg. 
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World Juniors & Sub-Juniors Championships,  

Potchefstroom (South Africa), 03-08.09.2018 

4 pretekári , 4 x zlato , 6 x striebro , 3 x bronz 

 

V kategórii dorastencov do 105kg sa zúčastnil Jaroslav Halač. 

Skončil na 1. mieste výkonom drep 295kg – zlato , tlak 200kg – zlato , ťah 290kg – zlato , total 785kg. 

V kategórii dorastencov do 120kg sa zúčastnil Dominik Plaskonis. 

Skončil na 3. mieste výkonom drep 260kg – bronz , tlak 167,5kg – striebro , ťah 240kg – bronz, total 

667,5kg. 

V kategórii juniorov do 93kg sa zúčastnil Kristián Slíž. 

Skončil na 5. mieste výkonom drep 302,5kg  , tlak 200kg  , ťah 295kg – striebro , total 797,5kg. 

V kategórii juniorov nad 120kg sa zúčastnil Ákos Labát. 

Skončil na 2. mieste výkonom drep 390kg – striebro , tlak 282,5kg – striebro , ťah 310kg – striebro , 

total 982,5kg. 
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World Masters Championships,  

Ulaanbaatar (Mongolia), 02-06.10.2018 

1 pretekár , 2 x zlato , 2 x striebro 

 

V kategórii mužov M2 do 105kg sa zúčastnil Imrich Švec. 

Skončil na 2. mieste výkonom drep 285kg – zlato , tlak 220kg – zlato , ťah 267,5kg – striebro , total 

772,5kg. 

 

 

European Bench Press Championships,  

Hamm (Luxembourg), 09-13.10.2018 

5 pretekárov , 1 x striebro , 1 x bronz 

 

V kategórii mužov do 120kg sa zúčastnil Peter Ovšonka. 

Skončil na 7. mieste výkonom  v tlaku 290kg. 

V kategórii juniorov do 74kg sa zúčastnil Martin Foriš. 

Skončil na 3. mieste výkonom  v tlaku 197,5kg. 

V kategórii juniorov nad 120kg sa zúčastnil Ákos Labát. 

Skončil na 2. mieste výkonom  v tlaku 280kg. 

V kategórii mužov M1 do 93kg sa zúčastnil Ľubomír Pidanič. 

Skončil na 4. mieste výkonom  v tlaku 220kg. 

V kategórii junioriek do 84kg sa zúčastnila Natália Mikulášová. 

Skončila na 4. mieste výkonom  v tlaku 115kg. 
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European Classic Championships, 

Kaunas (Lithuania), 24.11-02.12.2018 

5 pretekárov , 2 x zlato , 5 x striebro , 1 x bronz 

 

V kategórii dorastencov do 74kg sa zúčastnil Matúš Vajdiar. 

Skončil na 8. mieste výkonom drep 170kg , tlak 115kg , ťah 210kg  , total 495kg. 

V kategórii dorastencov do 93kg sa zúčastnil Andrej Masaryk. 

Skončil na 8. mieste výkonom drep 235kg , tlak 132,5kg , ťah 232,5kg  , total 600kg. 

V kategórii dorastencov do 105kg sa zúčastnil Matej Skyčák. 

Skončil na 2. mieste výkonom drep 250kg  - striebro , tlak 150kg – striebro , ťah 290kg - striebro  , 

total 690kg. 

V kategórii juniorov nad 120kg sa zúčastnil Oliver Ďurč. 

Skončil na 7. mieste výkonom drep 260kg  , tlak 180kg  , ťah 290kg  , total 730kg. 

V kategórii žien do 63kg sa zúčastnila Ivana Horná. 

Skončila na 1. mieste výkonom drep 170kg – bronz , tlak 97,5kg – striebro , ťah 210kg – zlato , total 

477,5kg. 

V roku 2018 reprezentanti v silovom trojboji a v tlaku na lavičke získali dovedna 79 medailí , z toho 33 

zlatých , 31 strieborných , 15 bronzových. 
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Rozpočet SAFKST na rok 2019 

Príspevok uznanému športu kulturistika a fitnes sa podľa § 68 Zákona o športe  

poskytuje 

   v sume  489 913 eur 

v členení: 

Bežné transfery v sume   489 913 eur 

Kapitálové transfery v sume     0 eur 

 

Účel Príspevku 

(1) Prijímateľ je povinný rozdeliť Príspevok tak, že 

 a) najmenej 15 % výšky Príspevku použije na Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou; 

    v sume  73 487 eur 

 

 b) najmenej 20% výšky Príspevku použije na Účel rozvoja talentovaných športovcov 

    v sume  97 983 eur 

 c) najmenej 25% výšky Príspevku použije na Účel športovej reprezentácie 

    v sume   122 478 eur 

 d) najviac 15% výšky Príspevku použije na Účel výdavkov na správu a prevádzku 

    v sume     73 487 eur 

 e) na kapitálové výdavky v sume     0 eur. 

 

Príspevok uznanému športu silové športy sa podľa § 68 Zákona o športe  

poskytuje 

    v sume  45 091 eur 

v členení: 

Bežné transfery   v sume  45 091 eur 

Kapitálové transfery v sume             0 eur 

 

Účel Príspevku 

(1) Prijímateľ je povinný rozdeliť Príspevok tak, že 

 a) najmenej 15 % výšky Príspevku použije na Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou; 

    v sume        6 764 eur 

 b) najmenej 20% výšky Príspevku použije na Účel rozvoja talentovaných športovcov 

    v sume  9 018 eur 

 c) najmenej 25% výšky Príspevku použije na Účel športovej reprezentácie 

    v sume  11 273 eur 
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 d) najviac 15% výšky Príspevku použije na Účel výdavkov na správu a prevádzku 

    v sume  6 764 eur 

 e) na kapitálové výdavky v sume 0 eur. 

Viliam Sabol 

generálny sekretár 
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Osvedčenie o národnom športovom zväze 
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Správa o hospodárení Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky 
a silového trojboja v roku 2018 

 

1. Hospodárenie  Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja  

V roku 2018 vykázala Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja stratu pred 

zdanením v úhrnnej výške -+34.385,00 EUR. 

Výnosy dosiahli výšku celkom 714.389,00 EUR 

Náklady dosiahli výšku celkom 680.004,00 EUR 

Hospodársky výsledok ako rozdiel príjmov a výdavkov ( výnosov a nákladov ) za rok 2018 bol  

v úhrnnej výške +34.385,00 EUR. 

 

2. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu  Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového 

trojboja  

Za rok 2018 dosiahla Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja nasledovné príjmy: 

 

A/ príjem z príspevkov a darov               
(súkromný zdroj, členovia, FO a PO) 

34.320,00 EUR 

B/ príjem z členských príspevkov             
(súkromný zdroj, členovia SAFKST)   

12.672,00 EUR 

C/ príjem z dotácií (verejné zdroje)  612.084,00 EUR 

D/ iné príjmy (ostatné)  
(súkromný zdroj, členovia SAFKST )     

55.213,00 EUR 

Celkom 714.389,00 EUR 

 

 

3. Prehľad nákladov  Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja 

Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja vynaložila za rok 2018 finančné 

prostriedky nasledovne : 

A/ mzdové náklady a zákonné sociálne 
poistenie a zdravotné poistenie 

53.316,00 EUR 

B/ náklady na prevádzku (réžia) 44.246,00 EUR 

C/ služby 130.633,00 EUR 

D/ iné výdavky (ostatné) 419.272,00 EUR 

E/ náklady na odmeny a náhrady 
výdavkov podľa par. 9 ods. 5 písm.f) 
zákona o športe 
F / odpisy dlhodobého majetku 

27.728,00 EUR 
 

4.809,00 EUR 

Celkom 680.004,00 EUR 

 

Štátne finančné prostriedky pridelené Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja 

boli čerpané priebežne počas celého kalendárneho roka 2018 v súlade so zmluvou uzatvorenou  

s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  
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Podrobný rozpis nákladov vynaložených z dotácie zo štátnych prostriedkov bol zverejňovaný  

v zmysle zákona o športe na webovej stránke asociácie. 

 

4. Výsledok hospodárenia Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja 

 

Za rok 2018 dosiahla Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja na základe účtovnej 

závierky výsledok hospodárenia vo výške +34.385,00 EUR. 

 

5. Stav a pohyb majetku Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja 

Za rok 2018 ukončila svoje hospodárenie Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja  

v porovnaní s rokom 2017 nasledovne: 

 

  2018  2017 

A/ peniaze 1.082,00 EUR 1.046,00 EUR 

B/ bankový účet 1.238,00 EUR 2.255,00 EUR 

C/ majetok dlhodobý 55.191,00 EUR  

Celkom 57.511,00 EUR 3.301,00 EUR 

 

6. Stav a pohyb záväzkov Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky, a silového trojboja 

Za rok 2018 hospodárila Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja a previedla  

do nasledovného účtovného obdobia, t.j. roku 2019 nasledovné záväzky: 

 

A/ záväzok krátkodobý 16.007,00 EUR 

B/ záväzok dlhodobý (SF) 137,00 EUR 

Celkom 16.144,00 EUR 

 

7. Stav a pohyb pohľadávok Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky, a silového trojboja 

Za rok 2018 hospodárila Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja a previedla  

do nasledovného účtovného obdobia, t.j. roku 2019 nasledovné pohľadávky: 

 

A/ pohľadávky 0,00 EUR 

Celkom 0,00 EUR 

 

8. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky  

a silového trojboja 

Z uvedeného stavu a pohybu majetku podľa bodu 5. Správy o hospodárení Slovenskej asociácie fitnes, 

kulturistiky a silového trojboja a stavu a pohybu záväzkov podľa bodu 7. Správy o hospodárení 

Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja disponovala asociácia majetkom v úhrnnej 

výške 57.511,00.-EUR k 31.12.2018 oproti roku 2017, v ktorom asociácia disponovala majetkom 

v úhrnnej výške 6 981,00.-EUR.  Aktíva vo výške 57.511,00.-Eur navrhujem použiť na vykrytie straty  
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za rok 2017, ktorá pred zdanením bola vo výške -18 518,00.-Eur a rozdiel preniesť do obdobia roku 

2019. 

Vážené delegátky a delegáti, milé dámy a páni,  

oboznámili ste sa so Správou o hospodárení Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja 

za uplynulý rok 2018. Správa bola vypracovaná Mgr. Andreou Langovou na základe účtovnej závierky 

neziskovej účtovnej jednotky s sústave podvojného účtovníctva a daňového priznania k dani z príjmov 

právnickej osoby, ktorá je vypracovaná a pripravená na podanie k 31.03.2019 a podaná v zákonom 

stanovenej lehote, t.j. 01.04.2018.  

Dňa: 15.03.2019 

Mgr. Andrea Langová 
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Finančný výkaz 

VYÚČTOVANIE DOTÁCIÍ 

POUŽITIE DOTÁCIÍ Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVA - PRÍJEM 
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POUŽITIE DOTÁCIÍ Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVA - VÝDAJ 
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ZOZNAM SUBJEKTOV POSKYTNUTÝM PROSTRIEDKY V SUME PREVYŠUJÚCEJ HODNOTU  
5.000 EUR 

 

SUBJEKT SÍDLO ÚČEL IČO 
BK Inter Bratislava s.r.o. Trnavská cesta 29, Bratislava 832 84  prenájom 46 797 645 

Bruton s.r.o. Vrančovičova 71, Bratislava 841 03  Technické zabezpečenie 46 785 728 

FIT PLUS, spol. s.r.o. Seberíniho 14, Bratislava 821 03  Športové náradie, náčinie 31 352 626 

IFBB - svetová federácia  
kulturistiky a fitness 

Španielsko Štartovné a poplatky G85265361 

Hotel Bratislava a.s.  Seberíniho 9, Bratislava 826 63  Ubytovacie služby 31 403 255 

Ing. Mária Pochová 08501 Bardejov, Ľ. Svobodu 12 Auditorské služby 35 370 319 

Lybon s.r.o. Hollého 7   949 01 Nitra ekonomické služby 47 451 025 

Royal Brands Europe s.r.o. Platnéřska 88/9, 110 Praha ČR Doplnky výživy, pitný režim 29 032 148 

SLK Rajecké Teplice a.s. Panenská 33, Bratislava 811 03 Ubytovacie služby 31 642 284 

STH-Stavohotely a.s. Prievozská 452/14A, Bratislava 821 09 Ubytovacie služby 31 391 621 

V.V.I.P TRAVEL, s.r.o. Cukrová 14, Bratislava 811 08 Letecké služby 35 772 620 

Boris Mlsna  Mzdové náklady  
Alžbeta Peťková  TOP Team  
Dominika Multáňová  TOP Team  
Elena Masaryková  TOP Team  
Eva Bániková  TOP Team  
Ivana Horná  TOP Team  
Kristína Juricová  TOP Team  
Michaela Pavleová  TOP Team  
Peter Tatarka  TOP Team  
Timea Trajteľová  TOP Team  
Tomáš Smrek  TOP Team   
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
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Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2018 

vypracovaná v zmysle ustanovenia §13 ods. 3, písm. e) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“). 

 

Správu predkladá: Ing. Richard Zandt – kontrolór Slovenskej asociácie fitnes kulturistiky a  

   silového trojboja, evidenčné číslo osvedčenia: 0016 

 

Správa je určená pre: Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja (ďalej „SAFKST“) 

   Junácka 6, 832 80 Bratislava 

   IČO: 30842069 

   DIČ: 2020872513 

   www.sakst.sk 

 

Správa je vypracovaná na základe: 

 

1. programu výročnej konferencie SAFKST za rok 2018, bod 13. výročná správa kontrolóra 

2. na základe ustanovenia Čl. XXVI. „Kontrolór SAFKST“ bod 12. písm. e) Stanov SAFKST – 

kontrolór vypracúva výročnú správu o činnosti Kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu 

orgánu SAFKST. 

 

 

A. Úvodná časť 

 

 1. Základné informácie o kontrolovanom subjekte 

 

 SAFKST je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona o športe, ktorá má právnu formu 

občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov, ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu. 

SAFKST bola založená a vznikla ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických  

a právnických osôb pôsobiacich vo fitnes, kulturistike a silovom trojboji na území Slovenskej republiky. 

 

 2. Kontrola v športovej organizácii, kontrolór 

 

 Kontrola v športovej organizácii, funkcia a činnosť kontrolóra a podmienky na výkon funkcie 

kontrolóra sú upravené všeobecnými ustanoveniami § 10 až 14 zákona o športe a súčasne sú upravené 

v Čl. XXVI. „Kontrolór SAFKST“ Stanov SAFKST. 
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 SAFKST ako športová organizácia, ktorá je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu a 

mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu presahujúci 50.000,- EUR ročne, má povinnosť mať zriadenú a obsadenú funkciu kontrolóra. 

 Počas roka 2018 som vykonával z vlastnej iniciatívy priebežnú kontrolu zápisníc zo zasadnutí 

výkonného výboru ako najvyššieho výkonného orgánu SAFKST, dohliadal som na ich zverejnenie na 

webom sídle SAFKST v zmysle ustanovenia § 17 ods.1 písm. e) zákona o športe. Vykonával som 

priebežnú kontrolu bankových výpisov a dodávateľských faktúr, priebežne som kontroloval knihu 

došlých faktúr a ich úhrady v zmysle lehoty splatnosti, priebežnú kontrolu čerpania príspevkov, 

sledoval som zavádzanie a priebežné napĺňanie údajov informačného systému SAFKST ako nového 

elektronického systému našej zdrojovej evidencie. Priebežne som kontroloval hlavnú knihu od 

prechodu účtovania z jednoduchého na podvojné účtovníctvo. Nezúčastňoval som sa zasadnutí 

orgánov SAFKST, s výnimkou zasadnutia výkonného výboru dňa 24.08.2018 v Slovenskom Grobe, 

nakoľko som nebol na zasadnutia orgánov prizvaný, alebo boli prekážky na mojej strane. Počas roka 

2018 na moju osobu ako kontrolóra SAFKST nebol doručený žiadny kvalifikovaný podnet na výkon 

kontroly. Pred uzavretím účtovných kníh som vykonal kontrolu zaúčtovania vybraných účtovných 

dokladov za mesiac 12/2018 (v rámci bankových výpisov, došlých faktúr, interných dokladov a 

pokladnice), čo uvádzam v ďalšej časti mojej správy. Vykonal som kontrolu zostatkov finančných 

prostriedkov na bankových účtoch a v pokladnici zo stavom zostatkov v účtovníctve. 

 

 

B. Kontrola a kontrolné zistenia pred uzavretím účtovných kníh 

 

 1. Základné informácie o SAFKST z hľadiska účtovnej jednotky 

 

 SAFKST je občianske druženie, ktoré účtuje v sústave podvojného účtovníctva v zmysle 

ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č.  431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o účtovníctve“) a v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR zo 14.11.2007 č. 

MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre 

účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších 

opatrení a predpisov. 

 Financovanie SAFKST ako športovej organizácie, ktorá plní funkciu národného športového 

zväzu pre uznaný šport a má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, je zabezpečené v 

prevažnej miere formou prijímania prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 

SAFKST vedie tri  bankové účty: 

 účet č. 202020843/7500 (tzv. štátny účet), na ktorom sa evidujú príjmy príspevkov a dotácií z 

verejných zdrojov uznanému športu a úhrady nákladov súvisiacich s hlavnou t.j. športovou 

činnosťou SAFKST 

 účet č. 4025648207/7500 (Top Team účet), na ktorom sa evidujú príjmy príspevkov z verejných 

zdrojov na podporu národného športového projektu a to výlučne na účel zabezpečenia 

športovej prípravy športovcov zo zoznamu športovcov top tímu, a úhrady nákladov súvisiacich 

so zabezpečením športovej prípravy športovcov top tímu, ďalej príjmy z dotácií pre oblasť 
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športu na účel poskytnutia finančných odmien športovcom a trénerom mládeže za dosiahnuté 

výsledky v roku 2017 a ich úhrady 

 účet č. 584750103/7500 (tzv. vnútorný účet), na ktorom sa evidujú príjmy z iných ako 

verejných zdrojov (členské príspevky, poplatky za prestupy, predĺženie osvedčení trénerov, 

príjmy zo školenia trénerov, atď.) a úhrady bežných prevádzkových nákladov, v menšej miere 

na úhradu nákladov súvisiacich so športovou činnosťou 

 

 SAFKST vedie od roku 2018 účtovníctvo v elektronickej forme na technických nosičoch dát 

prostredníctvom účtovného software. Účtovníctvo je vedené externou firmou. SAFKST si týmto splnila 

odporúčanie kontrolóra z roku 2017 – viesť účtovníctvo v elektronickej forme prostredníctvom 

účtovného software interne alebo externou firmou. 

 

 2. Rozsah a hĺbka kontroly 

 

Kontrola zaúčtovania vybraných účtovných dokladov za 12/2018 

Pri kontrole boli predložené nasledovné doklady: 

 

 Hlavná kniha účtovných zápisov 1-12/2018 

 Denník účtovných zápisov 1-12/2018 

 Bankové výpisy 1-12/2018 k účtom číslo: 

o 202020843/7500 (štátny účet) 

o 584750103/7500 (vnútorný účet) 

o 4025648207/7500 (Top Team účet) 

 Pokladničná kniha 1-12/2018 

 Kniha záväzkov otvorenie-12/2018 

 Súhrnné karty dlhodobého hmotného majetku 1-12/2018: 

o prístroj (InBody), inv.č. 000001 

o tatami, inv.č. 000002 

o súprava činiek, inv.č. 000003 

o tatami, inv.č. 000004 

 Zmluva č. 0050/2018/SŠSŠ o poskytnutí uznanému príspevku športu v roku 2018 (kulturistika 

a fitnes) 

 Zmluva č. 0109/2018/SŠSŠ o poskytnutí uznanému príspevku športu v roku 2018 (silový 

trojboj) 

 Zmluva č. 0299/2018/SŠSŠ o podpore národného športového projektu v roku 2018 (top 

team) a jej dodatok č.1 

 Zmluva č. 0405/2018/SŠ o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2018 (odmeny 

športovcom a trénerom) 

 

Všetky vyššie uvedené doklady boli ku kontrole predložené v elektronickej podobe vo formáte .xlsx 

alebo .pdf. 
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Zápisy výkonného výboru SAFKST nemuseli byť predložené, pretože sa nachádzajú na webovom sídle 

SAFKST. 

 

 3. Kontrola zaúčtovania vybraných účtovných dokladov a kontrola zostatkov na bankových 

     účtoch a v pokladnici 

 

Účtovanie interných dokladov (príjem dotácií počas celého roka): 

 

 Účtovanie príjmu príspevkov a dotácií od poskytovateľa, ktorým je MŠVVaŠ SR je v hlavnej 

knihe účtované vo výške v akej boli prijaté na bankový účet č. 202020843/7500 (tzv. štátny účet)  

v celkovej výške 616.594,00 EUR. Táto čiastka tvorí hlavnú položku výnosov SAFKST. Príspevok vo výške 

4.509,72 EUR, ktorý  bol vrátený zo štátneho účtu na účet poskytovateľa príspevku, je účtovaný  

v hlavnej knihe ako zníženie výnosov vo výške v akej bol vrátený.  

 

 V rámci interných dokladov za 12/2018 boli zaúčtované hrubé mzdy zamestnancov a odvody 

do zdravotného a sociálneho poistenia, preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, odpisy, zápočet 

došlej a odoslanej faktúry a interný zápočet. Všetky uvedené doklady sú zaúčtované správne. 

 

Účtovanie dodávateľských faktúr: 

 

 V rámci vybraných dodávateľských faktúr za 12/2018 boli účtované náklady na členský 

príspevok v EPF a IPF, počítačové služby, služby  v oblasti antidopingu, nájomné a internet za kanceláriu 

sekretariátu SAFKST, nájomné za centrá športovej činnosti. Všetky vybrané doklady boli zaúčtované 

správne. 

 

Účtovanie bankových výpisov: 

 

V rámci bankových výpisov za 12/2018 boli účtované: 

 na účte č. 202020843/7500 (tzv. štátny účet) úhrady došlých faktúr, úhrady za cestovné zo 

zrazu reprezentácie, bankové poplatky, vklad na účet, výber z účtu 

 na účte č. 4025648207/7500 (Top Team účet) úhrady športovcom Top Teamu, úhrada došlej 

faktúry za doplnky výživy pre Top Team, vrátenie nevyčerpanej časti príspevku, bankové 

poplatky 

 na účte č. 584750103/7500 (tzv. vnútorný účet) príjmy z poplatkov za prestup, príjmy z 

poplatkov za predĺženie osvedčenia, príjmy z vrátenia štartovného a transportu, úhrady za 

cestovné, úhrady došlých faktúr, bankové poplatky 
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Všetky uvedené doklady sú zaúčtované správne. 

 

Účtovanie pokladničných dokladov: 

 V rámci vybraných pokladničných dokladov za 12/2018 boli účtované vklad na bankový účet, 

dotácia pokladnice, úhrada faktúry, drobný nákup. Všetky vybrané doklady boli zaúčtované správne. 

 

 Kontrolu zostatkov finančných účtov účtovnej triedy 2 v účtovníctve k 31.12.2018 konštatujem, 

že ich konečný zostatok je zhodný so zostatkom na príslušných bankových výpisoch k 31.12.2018 a v 

zápise z inventúry pokladnice k 31.12.2018. 

 

 4. Ostatné zistenia 

 

 Výdaje pokladničnej hotovosti v niektorých prípadoch prevyšujú 1.000,- EUR. Nie je to žiadne 

porušenie, ale pokladničné výdaje by mali slúžiť iba na úhradu drobných nevyhnutných výdavkov  

v hotovosti. 

 

Odporúčanie: Výdajom pokladničnej hotovosti uhrádzať drobné a nevyhnutné výdavky do 500,- EUR  

v jednotlivom prípade. Vypracovať a schváliť smernicu, ktorá bude určovať podmienky a kritériá, podľa 

ktorých sa bude uskutočňovať výdaj pokladničnej hotovosti prípadne i vo väčšej výške. 

 

 5. Rôzne 

 

 V súvislosti s možnosťou obstarávania tovaru z iného členského štátu som vypracoval 

stanovisko k obstaraniu (nadobudnutiu) tovaru v tuzemsku z iného členského štátu z hľadiska DPH,  

z ktorého vyberám: 

 „SAFKST nie je platiteľom dane (DPH). V zmysle § 7 ods. 1 zákona o DPH ak zdaniteľná osoba, 

ktorá je neplatiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku 

tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred 

nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských 

štátov dosiahne v kalendárnom roku 14.000,- EUR.“ 

 

 

C. Kontrola dodržiavania ustanovení § 9 ods. 4 až 7 zákona o športe v SAFKST vykonaná  

     hlavným kontrolórom športu 
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 V septembri 2018 bola zo strany hlavného kontrolóra športu začatá kontrola dodržiavania 

ustanovení § 9 ods. 4 až 7 zákona o športe za obdobie 2016 a 2017 (t.j. audit účtovnej závierky, obsah 

výročnej správy a zverejnenie výročnej správy v registri účtovných závierok). 

 Kontrolou za obdobie 2016 a 2017 bolo zistené, že výročná správa neobsahuje určité 

komponenty, z ktorých má byť zložená v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona o športe. Tento 

chýbajúci obsah SAFKST mala k dispozícii, len nebol súčasťou výročnej správy. Všetok chýbajúci obsah 

bol následne do výročnej správy doplnený a výročná správa bola v tejto forme schválená konferenciou 

SAFKST „per rollam“. Následne bola takto doplnená výročná správa uložená do registra účtovných 

závierok a súčasne bola zverejnená na webovom sídle SAFKST spolu s auditom k výročnej správe. 

 

 

D. Pracovné stretnutie hlavného kontrolóra športu a kontrolórov národných športových    

     zväzov a národných športových organizácií 

 

V júni 2018 som sa zúčastnil na pracovnom stretnutí kontrolórov s hlavným kontrolórom športu. 

Predmetom stretnutia bolo: 

 organizovanie odborných školení pre kontrolórov národných športových zväzov a národných 

športových organizácií 

 výkon kontrolnej činnosti kontrolórov v rámci športových organizácií, so zameraním na postup 

kontrolnej činnosti v zmysle § 14 zákona o športe 

 

 

E. Súhrnné finančné ukazovatele 

 

 Financovanie SAFKST bolo v priebehu roka vyrovnané v pravidelných štvrťročných príspevkoch 

a preto náklady na športovú činnosť resp. čerpanie dotácie mohli byť rovnomerné. V roku 2018 SAFKST 

vykázala celkové výnosy vo výške 714.389,00 EUR a celkové náklady vo výške 680.004,00 EUR. 

Dosiahnutý zisk pred zdanením bol vo výške 34.385,00 EUR. 

 

Súhrnné ukazovatele EUR 

Majetok spolu 57 511 

  Neobežný majetok 55 191 

- Dlhodobý hmotný majetok 55 191 

  Obežný majetok   2 320 

- Pokladnica   1 082 

- Bankové účty   1 238 

Vlastné a cudzie zdroje spolu 57 511 

  Vlastné zdroje krytia majetku 41 367 

- Nevysporiadaný výsledok hosp. minul. rokov   6 982 

- Výsledok hosp. za účtovné obdobie 34 385   
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  Cudzie zdroje 16 144 

- Dlhodobé záväzky      137 

- Krátkodobé záväzky 16 007 
 

 

F. Audit účtovnej závierky a výročnej správy 

 

 SAFKST bola v roku 2018 prijímateľom prostriedkov z verejných zdrojov vo výške 616.594,00 

EUR. V zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 zákona o športe športová organizácia, ktorá je prijímateľom 

verejných prostriedkov je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom 

ak: 

 

a) príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je účtovná závierka zostavená, 

presiahne 100.000,- EUR alebo 

b) všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je účtovná závierka zostavená, 

presiahnu 400.000,- EUR 

 

 Riadne zostavená účtovná závierka SAFKST za rok 2018 bude do podania resp. po podaní 

daňového priznania predmetom overovania audítorom, čím si SAFKST bude plniť povinnosť v zmysle 

vyššie uvedeného ustanovenia zákona o športe a ustanovenia Čl. XXX „Zásady hospodárenia“ ods. 8 

Stanov SAFKST. Pripomínam, že účtovnú závierku a správu audítora o overení účtovnej závierky je 

potrebné uložiť v registri (pozn. informačný systém verejnej správy) do 01.04.2019, v prípade 

oznámenia predĺženia lehoty na podanie daňového priznania do tejto lehoty (najneskôr do 

30.06.2019). V prípade že by to tohto termínu nebola účtovná závierka overená audítorom, do registra 

sa v takom prípade ukladá neoverená účtovná závierka a správu audítora je možné uložiť do registra 

dodatočne, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, t.j. do 31.12.2019. 

 

 Výročná správa SAFKST za rok 2018 rovnako ako účtovná závierka bude predmetom 

overovania audítorom,  čím si SAFKST bude plniť povinnosť v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 

9 ods. 4 a 5 zákona o športe a ustanovenie Čl. XXX „Zásady hospodárenia“ ods. 10 Stanov SAFKST. 

Dávam do pozornosti ustanovenie § 9 ods. 7 zákona o športe, ktoré ukladá povinnosť zverejnenia a 

uloženia výročnej správy do registra účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom 

športovej organizácie, najneskôr do 31.07. nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného 

obdobia. 

 V zmysle § 20 ods. 3 zákona o účtovníctve výročná správa musí byť overená audítorom do 

jedného roka od skončenia účtovného obdobia. 

 

 Opatrenie: Priebežne nechať overiť riadnu účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2018 

audítorom. Overenú účtovnú závierku za rok 2018 (príp. aj neoverenú) uložiť do registra do termínu 

na podanie daňového priznania t.j. do 01.04.2019, v prípade oznámenia predĺženia lehoty na podanie 

daňového priznania do tejto lehoty (avšak najneskôr do 30.06.2019). 
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 Opatrenie: Výročnú správu zverejniť na webovom sídle a uložiť do registra účtovných závierok 

do 15 dní po prerokovaní konferenciou SAFKST, najneskôr do 31.07.2019. 

 

 Opatrenie: Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2018 a správu audítora o overení 

výročnej správy za rok 2018 uložiť do registra do 01.04.2019, v prípade oznámenia predĺženia lehoty 

na podanie daňového priznania do tejto lehoty a v prípade overenia po tomto termíne uložiť do registra 

najneskôr do 31.12.2019. 

 

 

G. Daňové priznanie a účtovná závierka 

 

 Daňové priznanie spolu s účtovnou závierkou, výročnou správou a správou audítora o overení 

účtovnej závierky a výročnej správy (ďalej len „daňové priznanie“), je potrebné podať elektronickými 

prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje finančné riaditeľstvo. 

Zákonný termín podania daňového priznania 31.03.2019 pripadá na nepracovný deň, tým pádom 

lehota na podanie pripadne na prvý pracovný deň po tomto termíne, pokiaľ SAFKST nepredĺži lehotu 

na podanie daňového priznania oznámením správcovi dane), čím si SAFKST splní zákonnú povinnosť v 

zmysle ustanovenia § 41 ods. 1 a § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov. 

 Podaním daňového priznania bude zároveň splnená povinnosť uloženia účtovnej závierky, do 

registra v zmysle ustanovenia § 23a ods. 3 zákona o účtovníctve. 

 

H. Zverejňovanie zápisníc orgánov SAFKST 

 

 Zápisnice zo zasadnutí Výkonného výboru SAFKST a Konferencie SAFKST sú riadne zverejnené 

na webovom sídle SAFKST v zmysle ustanovenia § 17 ods.1 písm. e) zákona o športe. 

 

I. Záver 

 

 Záverom by som hodnotil rok 2018 ako zásadný v tom, že počas roku došlo k prechodu 

účtovania zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva. Tento krok 

sprevádzal súčasne prechod spracovania účtovníctva z jednoduchej formy excelovskej tabuľky  

do vysoko-kvalitného účtovného software. Účtovanie v podvojnom účtovníctve so sebou prináša vyššie 

nároky na zostavenie účtovnej závierky. Zostavenie riadnej účtovnej závierky v sústave podvojného 

účtovníctva je neporovnateľne náročnejšie ako v sústave jednoduchého účtovníctva. Taktiež výkazy 

Súvaha a Výkaz ziskov a strát, ktoré tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve sú omnoho 
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zložitejšie čo sa týka usporiadania, označovania a obsahového vymedzenia položiek individuálnej 

účtovnej závierky. Súčasťou účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve sú tiež poznámky. 

 Ďalšou výraznou zmenou, ktorá nastala počas  roku 2018 je zavedenie nového informačného 

systému SAFKST. Tento elektronický informačný systém slúži ako zdrojová evidencia SAFKST. Do 

momentu jeho zavedenia sa viedla zdrojová evidencia v listinnej podobe. Nový informačný systém bol 

zavedený do praxe v máji 2018, postupne sa začal napĺňať zberom informácií z klubov, oddielov  

a ostatných členov SAFKST. Z tohto informačného systému sa v pravidelných intervaloch (2x v mesiaci) 

preklápajú dáta do informačného systému športu. 

 Verím že táto informatizácia v SAFKST prispeje k rýchlejšiemu, efektívnejšiemu  

a prehľadnejšiemu spracovaniu dát v zdrojovej evidencii ako aj v účtovníctve a tým povedie k zvýšeniu 

efektivity riadiacej a rozhodovacej činnosti orgánov SAFKST. 

 

Všetkým zúčastneným ďakujem za pozornosť. 

V Kremnici dňa 16.03.2019    

Ing. Richard Zandt 

kontrolór 

 

 


