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Zápis mimoriadneho zasadnutia Výkonného výboru SAFKST zo dňa 15.3.2018 v Rajeckých Tepliciach 

 

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

Ospravedlnený: Pavol Müller 

Zapisovateľ: Viliam Sabol 

Program: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Dotácie organizátorom súťaží vo fitnes a kulturistike 

3. Podmienky účasti športovcov na zahraničných súťažiach 

4. Registračný a prestupový poriadok SAFKST 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

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

2. VV z dôvodu časovej tiesne na výberové konanie pre dodávateľa pohárov a medailí zmenil a doplnil 

svoje stanovisko z 24.2. nasledovne: VV odsúhlasil, že organizátori Majstrovstiev SR dorastencov 

a masters vo fitnes a kulturistike, Majstrovstiev SR juniorov vo fitnes a kulturistike a Majstrovstiev SR 

vo fitnes detí nebudú znášať náklady na rozhodcov a moderátora a dostanú 1600,-Eur na zúčtovateľné 

výdavky. Organizátori pohárových súťaží vo fitnes detí nebudú znášať náklady na rozhodcov a 

moderátora a dostanú 1000,-Eur na zúčtovateľné výdavky.      

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

3. VV schválil nasledovný návrh komisie fitnes a kulturistiky: pokiaľ sa chce pretekár(ka) zúčastniť súťaže 

v zahraničí, musí včas poslať žiadosť  na mail antalpeter@centrum.sk z dôvodu posúdenia a schválenia 

komisiou FaK. Po schválení komisiou prihlasuje pretekárov na súťaže asociácia SAFKST. Ak sa dátum 

súťaže zhoduje s dátumom súťaže domácej, tá má vždy prednosť pred zahraničnou. Pretekár(ka), ktorá 

štartuje v zahraničí, má povinnosť zúčastniť sa aspoň jednej domácej súťaže v danej sezóne, to neplatí 

pre pretekárov kategórie masters, ale len v tom prípade, pokiaľ budú v zahraničí súťažiť v práve 

uvedenej kategórii.           

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

4. VV potvrdil a odsúhlasil návrh Komisie fitnes a kulturistiky na zrušenie prestupových poplatkov pre 

členov subjektov, ktorí nemajú so subjektom uzatvorenú zmluvu. Zmluva medzi športovcom 

a športovou organizáciou sa riadi podľa zákona o športe       

 (§ 47 Zmluva o amatérskom vykonávaní športu      

 (1) Zmluvou o amatérskom vykonávaní športu sa športovec zaväzuje vykonávať šport za 
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športovú organizáciu.            

 (2) Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať 

podstatné náležitosti podľa zákona.         

 (3) Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na 

dva roky odo dňa účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.)  

 VV schválil Registračný a prestupový poriadok SAFKST s účinnosťou od 16.3.2018.  

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

5. Rôzne: VV odsúhlasil zabezpečenie občerstvenia pri zrazoch športovcov, zasadnutiach realizačných 

tímov.             

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

 VV odsúhlasil návrh Disciplinárnej komisie na odobratie titulov, pohárov a medailí z MSR mužov 

2017 nasledovným športovcom: Zembjak, Ondrejech, Hochman, Farkaš, Ondík, Hegli. ŠTK fitnes 

a kulturistiky zabezpečí opravu príslušných výsledkových listín.  Zodpovedný: p. Lipták T: 31.3.2018

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

6. B. Mlsna poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

V Rajeckých Tepliciach, 15.3.2018      Zapísal: Viliam Sabol 


