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Zápisnica 

z riadnej konferencie Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového 

trojboja 

konanej dňa 09.12.2017 v Trenčíne v školskej jedálni 7.ZŠ na Hodžovej ulici. 

Prítomní/Neprítomní: Delegáti podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie konferencie, schválenie programu a pracovného predsedníctva  

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie  

3. Hodnotenie činnosti SAFKST za rok 2016  

4. Správa vetvy kulturistiky a fitnes za rok 2016  

5. Správa vetvy silového trojboja a tlaku na lavičke za rok 2016  

6. Správa o hospodárení za rok 2016  

7. Správa kontrolóra za rok 2016  

8. Plán súťaží a reprezentácie na rok 2018  

9. Rôzne – diskusia  

10. Správa mandátovej a návrhovej komisie  

11. Záver, obed pre účastníkov konferencie 

 

1. Otvorenie konferencie, schválenie programu a pracovného predsedníctva. 

Konferenciu zahájil a otvoril prezident SAFKST Mgr. Boris Mlsna, ktorý privítal delegátov 

konferencie. 

Počet zúčastnených: 90 delegátov - zástupcov subjektov zo 151 subjektov, teda konferencia 

je uznášaniaschopná. 

Prezident udelil slovo delegátom, aby predložili prípadne návrhy na zmenu schváleného 

programu, resp. uviedli nové body programu. 
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Zo strany delegátov boli podané návrhy o zmene programu konferencie a to: 

a) p. A. Tabernaus navrhol, aby p. Pavlík S. nebol vylúčený z funkcie kontrolóra 

b) p. P. Muller navrhol, aby sa konferencia zaoberala otázkou oddelenia silového trojboja od 

SAFKST 

c) p. P. Pavlík st. navrhol, aby konferencia rokovala o zrušení pozastavení členstva, ktoré  
podľa neho prehnané pozastavenia členstva boli uplatnené voči p. Korpášovi P., p. Pavlíkovi 
S. a p. Meškovi L., zároveň dal návrh na doplnenie bodu programu o hlasovanie o vyhlásení 
nedôvery a odvolanie z funkcie prezidenta SAFKST p. Mlsnu B. 
 
d) p. Domény navrhol doplniť do programu hlasovanie o vyhlásení nedôvery p. Mullerovi P. 

e) p. Holič navrhol, aby sa konferencie zúčastnili p. Korpáš P. a p. Meško L. 

Po predložení návrhov delegátmi, prezident zväzu dal prítomným hlasovať, či budú zaradené 

návrhy do programu, resp. či sa schválený program bude meniť. Na schválenie, resp. zaradenie 

zmien by bola potrebná nadpolovičná väčšina prítomných hlasov delegátov, čo predstavuje 

z 90 prítomných 46 hlasov. 

Delegáti hlasovali o zmene programu konferencie nasledovne: 

Výsledok hlasovania:  ZA: 37  PROTI: 53  ZDRŽALI SA: 0 

Na základe výsledkov hlasovania sa konferencia uzniesla, že pôvodný program sa meniť 

nebude a nebudú do neho zaradené žiadne zmeny ani návrhy. 

Následne bolo volené navrhnuté Predsedníctvo konferencie v zložení:  

- predseda predsedníctva: Mgr. Boris Mlsna 

- členovia: Mgr. Peter Antal, Pavol Kovalčík 

Výsledok hlasovania:  ZA: 66  PROTI: 20  ZDRŽALI SA: 4 

Pracovné predsedníctvo bolo konferenciou schválené. 

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie  

Ďalším hlasovaním, bola voľba Mandátovej komisie, ktorá bola navrhnutá  v zložení: 

- predseda komisie: Ing. Miloš Dolanský 

- členovia: Mgr. Barbora Machalová, Mário Šedivý 

Výsledok hlasovania:  ZA: 68  PROTI: 12  ZDRŽALI SA: 10 
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Mandátová komisia bola konferenciou schválená. 

 

Ďalším hlasovaním bola volená Návrhová komisia navrhovaná v zložení: 

- predseda komisie: Ing. Andrej Hlinka 

- členovia: Vladimír Gajdoš, Mgr. Zuzana Niščáková 

Výsledok hlasovania:  ZA: 78  PROTI: 3  ZDRŽALI SA: 9 

Návrhová komisia bola konferenciou schválená.  

Následne bola mandátovou komisiou vypracovaná správa o počte mandátov konferencie.   

Za zapisovateľku bola určená: Dobroslava Lehotská 

 

3. Hodnotenie činnosti SAFKST za rok 2016. 

Prezident p. Mlsna B. je prezidentom od 03.12.2016, a z toho dôvodu dal priestor a slovo  

bývalému prezidentovi p. Čížekovi M., aby sa vyjadril k hodnoteniu činnosti za rok 2016. P. M. 

Čížek uviedol, že nemá pripravenú správu, keďže správa za obdobie do 3.12.2016 bola 

prednesená v čase konania volebnej komisie dňa 3.12.2106.  

 

4. Správa vetvy kulturistiky a fitnes za rok 2016. 

Prezident p. Mlsna sa teda vyjadril len za obdobie od 3.12.2016 do 31.12.2016, kde sa vyjadril 

k organizovaniu súťaže Športfestival – myšlienka dobrá, ale realizácia nie na vhodnej úrovni. 

Pre trojbojárov to nebola dobrá súťaž a zároveň bol p. Mlsna B. proti tomu, aby platili vstupné 

a parkovné rodinní príslušníci súťažiacich detí. Tiež sa pozastavil nad tým, že niektoré zväzy 

platili minulý rok organizátorovi Športfestivalu ďalšie poplatky. Napríklad Slovenský zväz 

karate zaplatil 300€.  

Následne udelil slovo viceprezidentovi p. Antalovi P., ktorý zhodnotil uvedené obdobie 

z pohľadu vetvy kulturistiky a fitnes, kde vyhodnotil jedinú súťaž v tomto období, konkrétne 

Majstrovstvá sveta juniorov a masters 2016 v Dominikánskej republike. 

K správe neboli podané žiadne podnety ani návrhy od delegátov.  

 

5. Správa vetvy silového trojboja a tlaku na lavičke za rok 2016. 
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P. Kovalčík sa vyjadril, že organizovanie súťaží a aj organizátori súťaží sa nemenili. Všetko 

prebiehalo ako po minulé roky. Zároveň poďakoval všetkým organizátorom, pretekárom 

a hlavne medailistom z ME a z MS. 

  K správe bol podaný jediný návrh od I. Hornej, aby bolo organizovaných viac súťaží. 

Návrh bol zodpovedaný a vysvetlený tým, že snaha o zorganizovanie je, avšak nie je záujem 

zo strany organizátorov. 

6. Správa o hospodárení za rok 2016. 

Slovo bolo odovzdané p. Mullerovi P., ktorý uviedol, že správu o hospodárení nemá 

k dispozícii, že ju nevypracoval. Prezident p. Mlsna konštatoval, že k účtu SAFKST malo v roku 

2016 prístup až 7 osôb. V roku 2017 vznikli podozrenia na neoprávnenú manipuláciu 

s účtovnými dokladmi, čo bolo jedným z dôvodov vysloviť nedôveru bývalému gen. 

sekretárovi p. Meškovi a tiež bývalému navrhnutému kontrolórovi p. Pavlíkovi, ktorý vykonal 

kontrolu takým spôsobom, že je vážne podozrenie, že išlo o úmysel poškodiť asociáciu a jej 

vedenie. Na základe nejasností a podozrení o činnosti bývalého generálneho sekretára 

konštatoval prezident p. Mlsna, že bude potrebné tieto veci riešiť, keď budú k dispozícii audity 

za ekonomickej činnosti.  

 

7. Správa kontrolóra za rok 2016. 

Prezident p. Mlsna k tomuto bodu uviedol, že správu kontrolóra by mal predložiť kontrolór, 

ktorý je spôsobilý na výkon kontroly. Konferencia schválila za kontrolóra Ing. Richarda Zandta, 

ktorý vykonal úspešne skúšky kontrolóra na MŠVVaŠ SR a bol konferenciou 15.4.2017 zvolený 

za náhradného kontrolóra a poverila ho výkonom kontroly.  

 

8. Plán súťaží a reprezentácie na rok 2018. 

Viceprezident p. Antal P. sa vyjadril k vetve fitnes a ku kulturistike tak, že SAFKST chce 

pokračovať v smere, akým sa uberá aktuálne vedenie, pretože rok 2017 bol pre SAFKST 

mimoriadne úspešný. Prioritu kládol na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta. Čo sa týka 

domácich súťaží, SAFKST sa chce zamerať na zvýšenie počtu pohárových súťaží so zameraním 

na dorast a juniorov.  

P. Januška sa vyjadril k súťažiam v silovom trojboji a tlaku na lavičke. Na rok 2018 sa plánuje 9 

domácich súťaží a zároveň sa vetva ST chce zúčastniť 13 medzinárodných súťaží. 

 



 

 5 

9. Rôzne – diskusia. 

a) p. Horná dala podnet na preverenie pretekárov, ktorý štartovali na súťažiach bez 

schválenia SAFKST 

b) p. Hlinková sa vyjadrila pozitívne na súčasné vedenie a poďakovala vedeniu za všetko, čo  

     doteraz robí pre pretekárov a funkcionárov 

c) p. Štock sa opýtal vedenia, kto je súčasný oficiálny fotograf SAFSKT  

d) p. Horný dal podnet, aby sa siloví trojbojári neodčlenili od SAFKST 

e) p. Čížek dal podnet, aby bola sekcia silového trojboja oddelená od SAFKST  

      z ekonomického hľadiska 

f) p. Horný dal podnet, aby bol pozmenený kalendár súťaží pre trojbojárov, pričom p.  

     Kovalčík oponoval, že komisia schválila návrh súťaží na rok 2018 

g) p. Holič vyjadril nespokojnosť so súčasným vedením a zložením komisií a zároveň vrátil v 

mene p. Michala Čaplu dar, ktorý dala SAFKST p. Čaplovi pri príležitosti jeho životného 

jubilea. 

f) prezident p. Mlsna a predseda disciplinárnej komisie p. Dolanský podali vysvetlenie k listu  

neznámeho autora, ktorý bol adresovaný na Ministerstvo školstva a odtiaľ na SAFKST, kde  

prešli celý list a podali bod po bode vysvetlenia ku všetkým častiam listu. Toto vysvetlenie  tiež 

bolo odoslané na ministerstvo školstva. K vysvetleniu jednotlivých bodov neboli zo strany  

prítomných podané žiadne námietky ani otázky.  

g) ďalej sa prezident p. Mlsna vyjadril k správe p. Pavlíka za rok 2017.  Postupne rozobral 

jednotlivé body, pričom podrobne vysvetlil a doložil argumentmi a dokladmi stanovisko ku 

správe zo strany VV ako aj svoje. Konferencia zobrala stanovisko prezidenta a VV na 

vedomie. Ku správe neboli žiadne pripomienky, otázky ani námietky zo strany delegátov 

konferencie.  Prezident p. Mlsna taktiež uviedol, že hoci táto správa nemôže byť považovaná 

za správu kontrolóra v zmysle zákona, nakoľko p. Pavlík nesplnil zákonom určené podmienky 

na výkon funkcie kontrolóra, VV aj prezident sa správou podrobne zaoberali a delegáti si 

vypočulu stanovisko ku správe.  Tiež je potrebné uviesť, že p. Pavlík S. so správou nakladal a 

neoprávnene ju poskytol tretím osobám, čo je v rozpore so stanovami. Prezidenta doplnila 

prednesením správy o ekonomike p. Ing. Veronika Vančo Véghová, ktorá bola VV poverená  

kontrolou ekonomickej agendy. V správe prezentovala výsledky kontroly a stav ekonomickej 

agendy. Takto spracovaná agenda bola odovzdaná p. Ing. Samuelovi Pavlíkovi. Konferencia 

zobrala správu o ekonomike na vedomie. Ku správe neboli žiadne pripomienky, otázky ani 

námietky zo strany delegátov konferencie.   
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10. Správa mandátovej a návrhovej komisie. 

Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda p. Dolanský. Skonštatoval, že konferencia 

SAFKST je uznášaniaschopná. Konferencie sa zúčastnilo 90 zástupcov subjektov SAFKST, 

z celkového počtu 151 subjektov.  

Správu návrhovej komisie predniesol jej predseda p. Hlinka. Jej súčasťou bol aj návrh  

uznesenia: 

a) Konferencia SAFKST schvaľuje: 

1. za kontrolóra SAFKST Ing. Richarda Zandta 

b) Konferencia SAFKST ukladá : 

1) dopracovať správu o hospodárení za rok 2016 

    Termín: do 31.12.2017                                            Zodpovedný: ekonóm SAFKST 

2) spracovať správu kontrolóra za rok 2016 

    Termín: do 31.12.2017                                            Zodpovedný: Ing. Richard Zandt 

3) správy predložiť delegátom konferencie SAFKST na schválenie formou per rollam 

    Termín:  do 31.12.2017                                           Zodpovedný: prezident SAFKST 

Prítomní delegáti uznesenia predložené návrhovou komisiou jednomyseľne schválili. 

Po záverečnom hlasovaní o uznesení návrhovej komisie prezident a zároveň predseda 

predsedníctva p. Mlsna konferenciu ukončil a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Lehotská Dobroslava      Overil: Boris Mlsna 

            

             


