
 

 

  SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY

   A SILOVÉHO TROJBOJA 
Junácka 6, 832 80, Bratislava             www.sakst.sk                     e-mail :  sakst.office@gmail.com  

 

mob. : +421 917 77 88 27                   IČO 30842069                               DIČ 2020872513 

 

Zápis zasadnutia Výkonného výboru SAFKST zo dňa 14.11.2017 

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

Ospravedlnil sa: Pavol Kovalčík 

Prizvaní: Ladislav Meško, Peter Kokoška, Slavomír Lipták, Jozef Andreja, Ronald Brosmann, Ľubomír Matejíčka, 

Barbora Machalová, Miloš Dolanský, Dobroslava Lehotská, Veronika Véghová 

Zapisovateľ: Dobroslava Lehotská – po odvolaní z funkcie Ladislava Meška 

 

Program: 

1. Privítanie prítomných 

2. Správa o MS juniorov a masters, Bistrita, Rumunsko 2017 

3. Riešenie situácie týkajúce sa sekretariátu 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

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

2. Prezident požiadal o podanie správy M. Dolanského – vedúci výpravy, z MS Juniorov a Masters Rumunsko 

2017. 

3. O slovo požiadal viceprezident P. Antal, ktorý predniesol, sťažnosť a výhrady na prácu generálneho sekretára 

L. Meška a zároveň podal podnet na jeho disciplinárne riešenie z dôvodu podozrenia závažných porušení 

stavov SAFKST, 

- nepripravené cestovné príkazy pred výjazdmi, napriek dostupnosti všetkých potrebných informácii – náplň 

práce sekretára 

- neodsledovanie termínov zaslania Final entry form (konečné nominácie) na súťaže, čím vznikli nadbytočné 

výdavky pre SAFKST 

- neuhradenie poplatkov cez internet banking, a následné platenie za súťaže v mieste konania - zbytočné 

zvýšenie výdavkov 

- šírenie nepravdivých informácií v radoch SAFKST o núdzovom finančnom režime 

- zahájenie proti-kampane a očierňovanie prezidenta a výkonného výboru medzi členmi SAFKST 

- vynášanie interných informácii tretím osobám a osobám v disciplinárnom konaní a osobám s dočasne 

pozastaveným členstvom v SAFKST 

 k tomuto podnetu sa pripojil aj prezident B. Mlsna a uviedol ďalšie skutočnosti, ktoré sa kladú za vinu L. 

Meškovi:  

http://www.sakst.sk/


 

 

- niekoľkokrát na Komisii fitnes a kulturistiky bol upozornený na vyúčtovanie majstrovstiev Európy, na čo 
dňa 18.9.2017 odpovedal, že si to musí ešte uzavrieť, že je to v celku už ukončené s malými 
nezrovnalosťami. Do dnešného dňa, aj napriek skutočnosti, že prezident aj reprezentační tréneri spísali 
listiny aj s upozorneniami o platiacich extra delegátoch, tento výjazd nebol predložený ako uzavretý 
prezidentovi a komisii 

- - príkazy na platby extra delegátov a športovcov B tímu nepripravil. Všetko riešili členovia komisie a 
reprezentační tréneri. Ako sekretár SAFKST bol povinný na žiadosť prezidenta pripraviť presnú výšku 
platieb platiacich osôb za majstrovstvá sveta, skontrolovať platby a v prípade pochybností kontaktovať 
platiacich. Túto povinnosť nesplnil.  

-  

4. Predseda Disciplinárnej komisie prijal tento podnet na mieste, keďže bol prítomný aj s členmi - Lehotská, Lipták 

a začal na mieste disciplinárne konanie voči L. Meškovi, kde mu na mieste ústnou formou oznámil začatie 

disciplinárneho konania a zároveň po vypočutí si podnetu a porade s členmi, ktorí jednohlasne schválili a 

navrhli a schválili ochranné opatrenie v zmysle disciplinárneho poriadku SAFKST čl. V ods. 6 – dočasné 

pozastavenie výkonu všetkých funkcií spadajúcich pod SAFKST a zároveň navrhol Výkonnému výboru aby L. 

Meškovi dočasne zastavil členstvo v SAFKST. 

Výkonný výbor o dočasnom zastavení členstva v SAFKST pre L. Meška dal hlasovať s výsledkom 3 za, 1 proti a 1 

sa zdržal a na základe hlasovania rozhodol o dočasnom zastavení členstva L.Meška väčšinovým pomerom. 

5. Prezident B. Mlsna zároveň vyzval L. Meška aby sa vyjadril k veci – uvedené poprel s tým, že to nie je tak, 

potom začal spomínať, že účet, jeho stav a rozdelenie financií na ňom a vnútorný účet SAFKST, nie je v súlade 

so skutočnosťou. VV odvolal Ladislava Meška z funkcie. Následne vyslovil prezident Mlsna generálnemu 

sekretárovi L. Meškovi nedôveru a navrhol mu výpoveď na rozviazanie pracovného pomeru s 3 mesačnou 

výpovednou lehotou, ktorú L. Meško prijal a pred všetkými prítomnými dobrovoľne podpísal. 

6. L. Meško bol vyzvaný predsedom Disciplinárnej komisie M. Dolanským, aby odovzdal všetky mu zverené 

služobné pomôcky, vzal si osobné veci z kancelária SAFKST a odovzdal kľúče, čo hneď na mieste aj vykonal za 

prítomnosti M. Dolanského, D. Lehotskej, S. Liptáka a P. Antala. 

L. Meško odovzdal 14.11.2017 tieto veci: 2x kľúč od vstupných dverí do kancelárie SAFKST 

1x mobilný telefón zn. SONY, bez nabíjačky 

1x Laptop + klávesnica + myš + sieťový adaptér 

Odovzdanie týchto vecí potvrdil svojím podpisom priamo do zápisu vlastnou rukou. 

7. O slovo požiadal P. Kokoška, ktorý sa snažil o vysvetlenie situácie v súvislosti s L. Meškom a pýtal sa na možnosť 

dohody a či je to pravda – dohoda nebola možná, až po vyšetrení disciplinárnou komisiou, a keďže L. Meško 

podpísal výpoveď, bolo toto považované za dohodu. 

8. K podnetu na L. Meška sa vyjadril Ľ. Matejíčka, ktorý potvrdil skutočnosti v podnete ohľadom šírenia 

protikampane na základe nepravdivých informácii a zmanipulovanie iných členov SAFKST a na ich základe 

vyslovenie nedôvery prezidentovi a Výkonnému výboru. Zároveň bol Ľ. Matejíčka upovedomený predsedom 

disciplinárnej komisie, že bude k veci vypočutý. 

 



 

 

9. Diskusia - Prezident uložil úlohu Ľ. Hečkovi: - dohliadnuť na včasné zaslanie Final entry form na MS žien 

Francúzsko 2017  

           do 20.11.2017 

     - dať do poriadku registráciu pretekárov – termín priebežne, úloha stála 

10. Viceprezident Antal dal návrhy na preplatenie cestovných výdavkov pretekárov B-tímu za súťaž Benidorm, 

 Španielsko 2017 (Smrek) a Bistrita, Rumunsko 2017 (Dávid Hmelár, Viera Božíková a Ivana Urbančoková 

a členke realizačného týmu Dobroslave Lehotskej). Výkonný výbor tento návrh schválil a úlohu uložil 

ekonómke Ing. Veronike Véghovej. 

11. P. Kokoška navrhol, aby bolo presne definované postavenie jeho a R. Brosmanna, Výkonný výbor schválil:  

Ronald Brosmann - reprezentačný tréner mužov 

Peter Kokoška - reprezentačný tréner juniorov 

12. Prezident navrhol na zastupovanie na sekretariáte Ing. Miroslavu Bublákovú, ktorú výkonný výbor schválil. 

13. Diskusia - prezident oboznámil prítomných s ponukou na organizovanie pro súťaže Elite Pro Show Slovakia 

2018 od prezidenta IFBB Rafaela Santonju. 

14. VV schválil dotáciu Gym Gol Nitra na súťaž vo fitnes deti 1000€, hlasovaním 4 za proti 0 zdržal sa 1 

15. VV schválil výjazd na IFBB Diamond Cup Milano a Milano Elite Pro v termíne 24.-27.11.2017 (Mlsna, Mlsnová 

- rozhodcovia, Antal – delegát). Výkonný výbor schválil hlasovaním 4 za 0 proti 1 zdržal sa 

 

 

 

V Bratislave, 14. 11. 2017       Zapísal: Dobroslava Lehotská 


