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Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAFKST dňa 18.03.2019 o 12:00 hod 

v Bratislave  

 

Pozvaní: Boris Mlsna, Pavol Kovalčík, Ľuboš Matejíčka, Ľubomír Hečko, Pavol Müller, 

Zapisovateľ: Viliam Sabol 

Program: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Schválenie odvolacej komisie ad hoc  

3. Štatút CŠČM  

4. Smernica na rozdeľovanie 15% štátneho príspevku pre aktívnych športovcov  

5. Smernica o účasti športovcov na zahraničných súťažiach a podujatiach, ktoré nie sú v súťažnom 

kalendári SAFKST 

6. Rozdelenie komisií 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

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

2. Schválenie odvolacej komisie ad hoc v zložení Martin Mularčík – predseda, Michal Majerech a Tibor 

Doméni – členovia. VV odporučil odvolacej komisii termín zasadnutia do 30 dní. 

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

3. VV prerokoval a schválil Štatút CŠČM  

Podmienky pridelenia štatútu CŠČM: 

 Žiadateľom je občianske združenie – športový klub, či iná organizácia, ktorá je riadnym členom 

SAFKST. Všetci športovci v počte minimálne 50, zaradení do centralizovanej prípravy v rámci 

centra, musia mať taktiež aktívne členstvo v SAFKST. 

 Žiadateľ každoročne potvrdí vo svojej oficiálnej žiadosti skutočnosť, v akom rozsahu zabezpečuje 

športovú prípravu mládeže, v ktorých športových odvetviach, aká je kvalifikácia trénerov a uvedie 

menoslov športovcov s ich dátumom narodenia a ostatnými požadovanými charakteristikami. Tiež 

uvedie aktuálne podmienky pre realizáciu športovej prípravy – športoviská, vybavenie športovým 

materiálom. 

 Do žiadosti o pridelenie štatútu CŠČM môže byť zaradený len mladý športovec, ktorý v deň podania 

žiadosti nedosiahol vek vyšší ako 23 rokov. 

 Podaním žiadosti najneskôr do 30.apríla občianske združenie deklaruje svoj záujem venovať sa 

športovej príprave mládeže najmenej 2 roky nasledujúce po roku podania žiadosti. 

 Dotáciu vo výške do 2000,-€ ročne je možné využiť na zabezpečenie nasledovných činností: 

tréningová príprava, účasť na športových podujatiach, ohodnotenie trénerov, športový materiál, 

prenájom športovísk a športového náradia, náčinia, doprava športovcov.  

 Základnou a nevyhnutnou podmienkou je pravidelná (minimálne 3x v období od 1.10. do 

30.9. nasledovného roka) aktívna účasť mladých športovcov – členov CŠČM na športových 

podujatiach organizovaných na Slovensku. 

http://www.sakst.sk/


 

 Dotáciu je nutné využiť do konca kalendárneho roku a zúčtovať na SAFKST v termíne najneskôr do 

15. novembra príslušného roku. Za využitie dotácie a jej správne zúčtovanie zodpovedá štatutár 

občianskeho združenia, ktorému bola pridelená. 

 Občianske združenie, ktorému bude dotácia pridelená, je povinné vykonávať administráciu činností 

práce s mládežou, podľa požiadaviek sekretariátu SAFKST.  

 SAFKST má právo overiť, či údaje uvedené v žiadosti zodpovedajú skutočnosti a v prípade zistenia 

nepravdivých údajov je občianske združenie povinné vrátiť pridelenú dotáciu v plnom rozsahu. 

 Pridelenie štatútu CŠČM je nenárokovateľné, sekretariát SAFKST po posúdení všetkých 

žiadostí, podaných v stanovenom termíne, žiadosť akceptuje, alebo zamietne. Vyrozumenie zašle 

poštou všetkým žiadateľom. 

VV SAFKST rozhodol, že Centrá športovej činnosti mládeže (CŠČM) budú financované z príspevku 

uznanému športu na šport mládeže s jeho príslušnosťou medzi športové kluby podľa počtu aktívnych 

športovcov do 23 rokov. Pri nesplnení všetkých podmienok nebudú financované a strácajú štatút CŠČM. 

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

4.  VV prerokoval Smernicu o rozdeľovaní príspevku uznanému športu na šport mládeže s jeho 

príslušnosťou medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov, ktorá bude 

prezentovaná na Výročnej konferencii SAFKST 23.3.2019. Definitívnu podobu Smernice bude 

schvaľovať VV na svojom najbližšom zasadnutí. 

5. VV SAFKST na svojom zasadnutí dňa 18.3.2019 schválil Smernicu o účasti športovcov na 

zahraničných súťažiach a podujatiach, ktoré nie sú v súťažnom kalendári SAFKST: 

 

Smernica č. SAFKST/02/2019/VV o účasti členov SAFKST na zahraničných súťažiach a 

podujatiach, ktoré nie sú v súťažnom kalendári SAFKST. 

Pretekár SAFKST do 23 rokov môže štartovať na zahraničných súťažiach ak má absolvované 3 štarty 

na slovenských súťažiach za predchádzajúcich 12 mesiacov.  

Pretekár SAFKST nad 23 rokov môže štartovať na zahraničných súťažiach ak má absolvované 3 štarty 

na slovenských súťažiach za predchádzajúcich 24 mesiacov. 

Pretekár SAFKST v kategórii masters môže štartovať na zahraničných súťažiach v kategórii masters 

ak má absolvované 2 štarty na slovenských súťažiach, (príp. na 1 slovenskej súťaži a 1 na ME alebo 

MS) v akejkoľvek kategórii za predchádzajúcich 24 mesiacov. 

Kontrolou je poverená ŠTK, ktorá následne informuje sekretariát o splnení podmienky.  

Vo výnimočných prípadoch, len úspešným reprezentantom, môže VV udeliť výnimku. 

O účasti funkcionárov rozhoduje výlučne VV SAFKST.  

Sekretariát po prijatí úplne vyplnenej žiadosti športovca o štart na zahraničnej súťaži čaká na 

vyjadrenie ŠTK a potom udelí/neudelí povolenie.  

Zodpovednosť za udelenie povolenia má príslušný pracovník sekretariátu a ŠTK, ktorí vo veci konajú. 

Súhlas s účasťou športovca na zahraničnej súťaži, kde je možný zisk IFBB Elite Pro Card, neznamená 

súhlas s prestupom športovca do IFBB Elite Pro. viď Zápisnica VV 16.5.2018 

O účasti členov SAFKST na podujatiach, ktoré nie sú v súťažnom kalendári SAFKST, IFBB, IPF, EBFF 

a EPF rozhoduje po mailovom zaslaní žiadosti na safkst@gmail.com výlučne VV SAFKST. 

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia VV SAFKST. 

Schválil VV SAFKST dňa 18.3.2019  

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

6. Rozdelenie komisií 

VV SAFKST v súlade so Stanovami SAFKST Čl. XXII. Zloženie Výkonného výboru SAFKST, práva 

a povinnosti jeho členov bod 2 rozhodol, že členovia VV SAFKST sú zodpovední za riadenie  

pracovných komisií. Pracovné komisie vytvára VV podľa  potrieb na zabezpečenie riadenia 

a organizácii činností asociácie. Predsedov jednotlivých pracovných komisií menuje VV SAFKST.  

Predsedovia jednotlivých pracovných komisií navrhujú členov svojich komisií a predkladajú ich na 

schválenie VV SAFKST. Členovia VV do najbližšieho zasadnutia pripravia na schválenie návrhy na 

reorganizáciu komisií. 

mailto:safkst@gmail.com


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

7. Rôzne: 

 VV schválil žiadosť Ivany Hornej o výnimku – Ivana Horná sa nezúčastní na Majstrovstvách 

Slovenska v Bardejove dňa 30.3.2019 z dôvodu jej účasti na ME vo vzpieraní ako členky 

reprezentácie SR. V prípade požiadavky štátneho trénera sa zúčastní kontrolného štartu 27.4. v 

Žiline, kde sa konajú majstrovstvá Slovenska RAW  dorastu, juniorov a masters. 

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

 VV schválil členstvo v SAFKST novým klubom podľa priložených prihlášok.  

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

 VV odsúhlasil príspevky organizátorom súťaží pre vetvu FaK (náklady na rozhodcov 

a delegáta, prenájom haly do výšky 1000,-€, moderátor), na MSR mužov a žien a MSR juniorov 

navyše 1000,-€ na technické zabezpečenie.  

Organizátor vyplatí cestovné a ošatné všetkým činovníkom súťaže priamo na mieste – na 

základe predložených a správne vyplnených dokladov SAFKST preplatí refundáciu nákladov. 

Podmienkou príspevku je predloženie rozpočtu súťaže zo strany organizátora v dostatočnom 

časovom predstihu. 

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

8. Prezident Boris Mlsna ukončil zasadnutie. 

 

  

V Bratislave, 18.3.2019      Zapísal: Viliam Sabol 


