
 

 1 

Zápisnica 

z riadnej konferencie Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja 

konanej dňa 24.03.2018 vo Zvolene v školskej jedálni SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351 

Prítomní/Neprítomní: Delegáti podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie Konferencie,  
2. konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie Konferencie a podmienok 

uznášaniaschopnosti,  
3. rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu,  
4. schválenie programu,  
5. voľba orgánov Konferencie a pracovných komisií - mandátovej a návrhovej komisie, 
6. správa o činnosti vetvy fitnes a kulturistiky, 
7. správa o činnosti vetvy silového trojboja a tlaku na lavičke, 
8. rozpočet SAFKST na rok 2018 
9. správa o hospodárení SAFKST, účtovná závierka 
10. výročná správa SAFKST,  
11. správa o činnosti prezidenta, 
12. výročná správa kontrolóra, 
13. náhrada za stratu času a odmenu za výkon funkcie kontrolóra SAFKST, 
14. hlasovanie o odobratí titulu čestný prezident 
15. rôzne – diskusia, 
16. správa mandátovej a návrhovej komisie, 
17. schválenie uznesení, 
18. záver, obed pre účastníkov konferencie. 

 

1. Otvorenie Konferencie,  

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

2. konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie Konferencie a podmienok 

uznášaniaschopnosti,  

Počet zúčastnených: 76 delegátov - zástupcov subjektov zo 130 pozvaných subjektov, teda Konferencia je 

uznášaniaschopná. 

Počty delegátov a počty mandátov: 

- 43 delegátov s 1 mandátom (hlasom).......43 mandátov 

- 14 delegátov s 2 mandátmi.......................28 mandátov 

- 15 delegátov s 3 mandátmi.......................45 mandátov 

-   4 delegáti so 4 mandátmi........................16 mandátov 

Spolu:  76 delegátov so 132 mandátmi.  

Na schválenie uznesení v zmysle programu je teda potrebná nadpolovičná väčšina prítomných mandátov 

(hlasov), čo predstavuje 67 mandátov zo 132 prítomných mandátov. 
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3. rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu, 

Prezident udelil slovo delegátom, aby predložili prípadné návrhy na zmenu navrhovaného programu, resp. uviedli 

nové body programu. 

Zo strany delegátov boli podané návrhy na zmenu programu Konferencie a to: 

P. Mgr. M. Čapla dal návrh na zaradenie do programu Konferencie, aby sa zaoberala tým, že len Konferencia 

môže rozhodnúť o vylúčení subjektu zo SAFKST. Po vysvetlení p. Kvačkajom a prečítaní daného článku, že to 

v Stanovách SAFKST je, p. M. Čapla svoj návrh stiahol.  

P. Uhlíř dal návrh na zaradenie do programu Konferencie, aby bola zrušený titul čestného prezidenta konkrétne 

pánovi Mgr. Michalovi Čaplovi. 

Pretože nebol predložený ďalší návrh, prezident SAFKST dal hlasovať, či bude zaradený návrh p. Uhlířa do 

programu. Na schválenie zmeny programu je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných mandátov (hlasov), čo 

predstavuje 67 mandátov zo 132 prítomných mandátov. 

 Výsledok hlasovania:  ZA: 91 mandátov PROTI: 10 mandátov ZDRŽALI SA: 31 mandátov 

4. schválenie programu, 

Delegáti hlasovali o schválení programe Konferencie nasledovne: 

Výsledok hlasovania:  ZA: 91 mandátov PROTI: 10 mandátov ZDRŽALI SA: 31 mandátov 

Na základe výsledkov hlasovania sa Konferencia uzniesla na doplnenom programe Konferencie. 

5. voľba orgánov Konferencie a pracovných komisií – návrhovej a mandátovej komisie 

Následne bolo volené navrhnuté Predsedníctvo Konferencie v zložení:  

- predseda predsedníctva: Mgr. Boris Mlsna 

- členovia: Mgr. Peter Antal, Pavol Kovalčík 

Výsledok hlasovania:  ZA: 132 mandátov  PROTI: 0 mandátov ZDRŽALI SA: 0 mandátov 

Pracovné predsedníctvo bolo Konferenciou schválené v navrhovanom zložení. 

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

- predseda komisie: Ing. Miloš Dolanský 

- členovia: Mgr. Barbara Machalová, Soňa Benčová 

Výsledok hlasovania:  ZA: 132 mandátov PROTI: 0 mandátov ZDRŽALI SA: 0 mandátov 

Mandátová komisia bola Konferenciou schválená v navrhovanom zložení. 

Ďalším hlasovaním bola volená Návrhová komisia navrhovaná v zložení: 

- predseda komisie: Ing. Andrej Hlinka 

- členovia: Mário Šedivý, Mgr. Zuzana Niščáková 
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Výsledok hlasovania:  ZA: 132 mandátov PROTI: 0 mandátov ZDRŽALI SA: 0 mandátov 

Návrhová komisia bola Konferenciou schválená v navrhovanom zložení. 

Následne bola mandátovou komisiou vypracovaná správa o počte mandátov Konferencie.   

6. správa o činnosti vetvy fitnes a kulturistiky, 

Predseda predsedníctva p. Mlsna udelil slovo viceprezidentovi p. Antalovi, ktorý zhodnotil uvedené obdobie za 

rok 2017 z pohľadu vetvy kulturistiky a fitnes, kde vyhodnotil jednotlivé slovenské a medzinárodné súťaže. 

K správe neboli podané žiadne podnety ani návrhy od delegátov.  

7. správa o činnosti vetvy silového trojboja a tlaku na lavičke, 

Predseda predsedníctva p. Mlsna udelil slovo p. Kovalčíkovi, ktorý zhodnotil uvedené obdobie za rok 2017 

z pohľadu vetvy silového trojboja a tlaku na lavičke, kde vyhodnotil jednotlivé slovenské a medzinárodné súťaže. 

K správe neboli podané žiadne podnety ani návrhy od delegátov.  

8. rozpočet SAFKST na rok 2018 

Predseda predsedníctva p. Mlsna udelil slovo generálnemu sekretárovi p. Sabolovi, ktorý predstavil návrh 

a rozdelenie rozpočtu SAFKST na rok 2018 do oboch vetví asociácie. 

9. správa o hospodárení SAFKST, účtovná závierka 

Predseda predsedníctva p. Mlsna udelil slovo ekonómke SAFKST p. Langovej, ktorá prezentovala  správu 

o hospodárení a účtovnú uzávierku asociácie a náležitosti s tým spojené.  

K správe neboli podané žiadne podnety ani návrhy od delegátov.  

10. výročná správa SAFKST za rok 2017, 

Predseda predsedníctva p. Mlsna podrobne odprezentoval výročnú správu za rok 2017, kde poukázal na všetky 

fakty spojené s výročnou správou. 

K správe neboli podané žiadne podnety ani návrhy od delegátov.  

11. správa o činnosti prezidenta, 

Predseda predsedníctva p. Mlsna odprezentoval svoju celoročnú činnosť na poste prezidenta. Zúčastňoval sa 

ako prezident a zároveň aj ako rozhodca/delegát všetkých slovenských a medzinárodných súťaží, s cieľom 

podpory športovcov ako aj  všetkých účastníkov. Na medzinárodných reprezentačných výjazdoch zabezpečoval 

réžiu okolo našich športovcov a v spolupráci s VV a komisiami postavili kvalitný realizačný team, ktorí sa staral 

o reprezentantov.  

K správe neboli podané žiadne podnety ani návrhy od delegátov.  

12. výročná správa kontrolóra, 

Predseda predsedníctva p. Mlsna udelil slovo kontrolórovi asociácie p. Zandtovi, ktorý predstavil výročnú 

správu kontrolóra za rok 2017. Správa obsahovala všetky potrebné informácie. 
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K správe neboli podané žiadne podnety ani návrhy od delegátov.  

13. náhrada za stratu času a odmenu za výkon funkcie kontrolóra SAFKST, 

Predseda predsedníctva p. Mlsna predniesol návrh Výkonného výboru SAFKST na náhradu za stratu času a 

odmenu za výkon funkcie kontrolóra SAFKST p. Zandtovi  a to: 1x ročne odmenu 1500,- eur 

14. Návrh na odobratie titulu čestného prezidenta  

Predseda predsedníctva p. Mlsna dal hlasovať všetkým zúčastneným delegátom v zmysle doplneného 

programu o zrušení titulu čestného prezidenta p. M. Čaplovi 

Výsledok hlasovania:  ZA: 76 mandátov PROTI: 26 mandátov ZDRŽALI SA: 30 mandátov 

15. rôzne – diskusia, 

- p. Gabrhel všetkým zúčastnením predniesol, že sa majú hanbiť za to, čo urobili p. Čaplovi 

- p. Čapla položil otázku, prečo neboli podané návrhy na ministerstvo školstva na odmenu trénerky p. Holbovej 

z klubu Fitnes Gabrhel Trenčín 

- p. Čapla sa vyjadril, že nikdy nevyvíjal snahu oddeliť silový trojboj od SAFKST 

- prezident SAFKST p. Mlsna informoval zúčastnených, že bez jeho vedomia a bez vedomia VV SAFKST zaradil p. 

Čapla na ocenenie najúspešnejších športovcov neolympijských športov za rok 2017 športovcov SAFKST, ktorí 

nesplnili kritériá na ocenenie k určenému dátumu ale až 5, resp. 14 dní po určenom termíne, zároveň p. Mlsna 

informoval, že bola spracovaná kronika športu, v ktorej sa za rok 2017 nachádzajú za SAFKST nepravdivé 

informácie, ktoré boli podľa neho zostavovateľovi Kroniky dodané pravdepodobne opäť od p. Čaplu 

- p. Dolanský ako člen asociácie a zároveň ako aj predseda disciplinárnej komisie vysvetlil dôkladne p. Čaplovi 

stanovy SAFKST a titul čestného prezidenta, kde poukázal na to, že v posledných 2 rokoch nebola zo strany p. 

Čaplu vykonávaná činnosť v prospech asociácie SAFKST, ale skôr naopak a zároveň poukázal, že funkcia čestného 

prezidenta v súčasnosti nie je potrebná  

- p. Hlinka sa pýtal na zákaz používania stierateľných farieb na slovenských súťažiach 

- p. Horná sa negatívne vyjadrila k fungovaniu silového trojboja a tlaku na lavičke za éry p. Čaplu a bývalého 

reprezentačného trénera p. Gabrhela. Zároveň pochvalne hodnotila súčasné vedenie SAFKST, že sú jej konečne 

umožnené štarty na súťažiach a zároveň že je tu veľká podpora od asociácie po všetkých stránkach 

- p. Hlobík sa informoval ohľadom potrebných lekárskych prehliadok pre športovcov na rok 2018 

- p. Uhlíř sa vyjadril ako to fungovalo za p. Čaplu, ako bol disciplinárne riešený ani nevedel prečo. Poukázal tiež 

na zaujatosť voči určitým osobám v tom období. 

16. správa mandátovej a návrhovej komisie, 

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

uznášaniaschopná. Konferencie sa zúčastnilo 76  zástupcov subjektov SAFKST, z celkového počtu 130 subjektov.  

Správu návrhovej komisie predniesol jej predseda p. Hlinka. Jej súčasťou bol aj návrh uznesenia: 
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a) Konferencia SAFKST berie na vedomie: 

1. správu o činnosti vetvy fitnes a kulturistiky za rok 2017 

2. správu o činnosti vetvy silového trojboja a tlaku na lavičke za rok 2017 

3. správu o činnosti prezidenta SAFKST za rok 2017 

a) Konferencia SAFKST schvaľuje: 

1. Návrh na doplnenie programu  

2. Program Konferencie 

3. Pracovné predsedníctvo v zložení:  predseda predsedníctva: Mgr. Boris Mlsna 

 členovia: Mgr. Peter Antal, Pavol Kovalčík 

4. Mandátovú komisiu v zložení: predseda komisie: Ing. Miloš Dolanský 

     členovia: Mgr. Barbara Machalová, Soňa Benčová 

5. Návrhovú komisiu v zložení:   predseda komisie: Ing. Andrej Hlinka 

     členovia: Mário Šedivý, Mgr. Zuzana Niščáková 

6. výročnú správu SAFKST za rok 2017 

7. správu o hospodárení SAFKST za rok 2017, účtovnú závierku za rok 2017 

8. rozpočet SAFKST na rok 2018 

9. výročnú správu kontrolóra za rok 2017 

10. náhradu za stratu času a odmenu za výkon funkcie kontrolóra SAFKST vo výške 1.500 € ročne 

11. zrušenie titulu čestný prezident SAFKST pre p. Michala Čaplu 

16. schválenie uznesení, 

Konferencia schválila hlasovaním nasledovné uznesenia: 

1. Návrh na doplnenie programu  

2. Program Konferencie 

3. Pracovné predsedníctvo v zložení:  predseda predsedníctva: Mgr. Boris Mlsna 

 členovia: Mgr. Peter Antal, Pavol Kovalčík 

4. Mandátovú komisiu v zložení: predseda komisie: Ing. Miloš Dolanský 

     členovia: Mgr. Barbara Machalová, Soňa Benčová 
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5. Návrhovú komisiu v zložení:   predseda komisie: Ing. Andrej Hlinka 

     členovia: Mário Šedivý, Mgr. Zuzana Niščáková 

6. výročnú správu SAFKST za rok 2017 

7. správu o hospodárení SAFKST za rok 2017, účtovnú závierku za rok 2017 

8. rozpočet SAFKST na rok 2018 

9. výročnú správu kontrolóra za rok 2017 

10. náhradu za stratu času a odmenu za výkon funkcie kontrolóra SAFKST vo výške 1.500 € ročne 

11. zrušenie titulu čestný prezident SAFKST pre p. Michala Čaplu 

Výsledok hlasovania:  ZA: 127 mandátov PROTI: 0 mandátov ZDRŽALI SA: 5 mandátov  

Prítomní delegáti uznesenia predložené návrhovou komisiou schválili. 

17. záver  

Po záverečnom hlasovaní o uznesení návrhovej komisie prezident SAFKST a zároveň predseda 

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

 

Zapísala: Lehotská Dobroslava      Overil: Mgr. Pavel Landsman 

            

            

  


