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Zápis zasadnutia Výkonného výboru SAFKST zo dňa 10.1.2018 v Bratislave 

 

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

Zapisovateľ: Miroslava Bubláková 

Program: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Report z MŠ, SADA, od hl. kontrolóra športu 

3. Konferencia 2017 

4. Štátni tréneri 

5. Stav sekretariátu – plnenie úloh 

6. Školenia trénerov 

7. Smernica o ročnom poplatku a cenník poplatkov 

8. Najlepší športovec SAFKST 2017 

9. Zraz športovcov vo FaK 2018 

10. Zraz športovcov v ST 2018 

11. Rôzne 
12. Záver 

 

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

2. B. Mlsna predniesol vyjadrenie z ministerstva ohľadom finančného príspevku  

a. Silový trojboj dostane nižší finančný príspevok ako minulý rok, pretože minulý rok bol iný vzorec na výpočet. 

b. výsledky Per Rollam hlasovania budú zaslané do 5 dní od jeho ukončenia aj všetkým oddielom ohľadom 

schválenia všetkých správ v hlasovaní,  

c. všetky oddiely budú požiadané o aktualizáciu ich údajov a to aj z dôvodu spustenia nového i-edu systému. 

d. Antidopingová agentúra: B. Mlsna informoval VV o podaní žiadosti o cenovú ponuku na dopingovú kontrolu. 

Športovci Top Team-u budú zapísaní do systému ADAMS. 

3. VV oznámil termín výročnej konferencie SAFKST za rok 2017, ktorá sa bude konať dňa 24.03.2018. 

4. VV schválil pre rok 2018 štátnych trénerov:  

Fitnes a kulturistika: ŠT muži: Roland Brosmann, juniori: Peter Kokoška, ŠT ženy: Barbara Machalová 

Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller Proti: -  Zdržal sa: - 

Silový trojboj: ŠT: Stanislav Januška, asistent ŠT: Pavol Varchola 

Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko,  Proti: -  Zdržal sa: Muller 

5. B. Mlsna informoval o plnení úloh sekretariátu, konštatoval, že sekretariát musel dorábať a dopĺňať úlohy z minulosti. 

VV oznámil termín výberového konania na post generálneho sekretára dňa 24.02.2018. Podmienky budú zverejnené na 

webovom sídle SAFKST. 

zodpovedný: P. Antal    termín: do 24.1.2018 

http://www.sakst.sk/


 

 

6. VV poveril B. Mlsnu zistiť, či sa dajú angažovať lektori zo zahraničia na semináre trénerov, zverejniť termíny školení 

trénerov na webe. 

zodpovedný: B. Mlsna    termín: do 21.1.2018 

7. VV schválil Smernicu o ročnom poplatku a Cenník poplatkov pre rok 2018. 

Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller Proti: -  Zdržal sa: - 

8. VV oznamuje, že vyhlásenie najlepších športovcov SAFKST za rok 2017 „Najlepší športovec SAFKST 2017“ sa uskutoční 

dňa 20.01.2018 v konferenčnej sále Domu športu o 16:00 hod. Všetci členovia SAFKST sú vítaní. 

9. B. Mlsna informoval o Zraze športovcov vetvy FaK. VV odsúhlasil výdavky spojené zo zrazom (len pre realizačný tím).  

10. P. Kovalčík informoval, že ST bude organizovať zraz v najbližších týždňoch.  

11. Rôzne:  

a. VV doplnil a schválil sankcie za porušenie pravidiel IFBB, IPF a SAFKST: „Okamžité vylúčenie členov a subjektov 

zo SAFKST, ak sú, alebo sa stanú členmi konkurenčnej organizácie, alebo sa aktívne zúčastnia alebo zúčastnili od 

1.11.2017 podujatia, organizovaného konkurenčnou organizáciou.“              

Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller Proti: -  Zdržal sa: - 

b. VV odsúhlasil nákup schválený ministerstvom (jednotková cena vyššia ako 1 700 eur a doba použitia dlhšia ako 

jeden rok) - diagnostický prístroj, kulturistické športové náčinie a náradie, športové podlahy.              

Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller Proti: -  Zdržal sa: - 

c. Ľ. Hečko otvoril tému sponzorstva - p. Ďubek sa ponúkol ako sponzor (VV súhlasí so služobnou cestou p. Hečka). 

Ďalej sa vyjadril, že na podnet trénerov by sa mal A a B team vždy určiť dopredu. Výjazdy by samoplatcovia mali 

uhradiť vždy vopred pred výjazdom na súťaž, aby bolo vždy jasné, kto cestuje za financie SAFKST a kto na vlastné 

náklady. VV to odsúhlasil. 

Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller Proti: -  Zdržal sa: - 

d. Ľ. Hečko poznamenal, že Top Team by mal urobiť plán práce a odovzdať na sekretariáte do 28.2.2018.  

e. P. Kovalčík začal rokovanie s Kompavou ohľadom sponzorskej zmluvy, takisto firma Strabag by mala záujem o 

sponzorovanie športovcov. 

f. B. Mlsna a P. Antal začali rokovanie s ExtrifitSlovakia ohľadom sponzorskej zmluvy a P. Antal vyslovil potrebu 

zaslania zmluvy s firmou Biotech právnikovi na kontrolu.  

g. B. Mlsna predložil žiadosť p. Csabu Patakiho o zrušenie členstva v SAFKST a VV ju prijal. 

12. B. Mlsna poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie. 

 

 

V Bratislave, 10.1.2018      Zapísal: Miroslava Bubláková 


