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Zápisnica z Výkonného výboru SAFKST dňa 14.3.2020 o 15:00 v Častej  

 

Prítomní: Boris Mlsna, Pavol Kovalčík, Ľuboš Matejíčka, Ľubomír Hečko,  

Neprítomný: Pavol Muller 

Zapisovateľ: Boris Mlsna 

Program: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Zrušenie súťaží jarnej časti  

3. Konferencia SAFKST „per rollam“ 

4. Rôzne  

5. Záver 

 

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

2. Na návrh prezidenta vzhľadom na súčasnú situáciu v našej krajine a na zdravotné riziká vyplývajúce 

z potvrdenej prítomnosti ochorenia COVID-19 (koronavírus) na území Slovenskej republiky a 

v nadväznosti na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR o nariadení opatrenia na 

predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia, sa VV SAFKST rozhodol zrušiť všetky súťaže 

a podujatia SAFKST od 14.3.2020 do odvolania.  

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

3. V súlade so Stanovami SAFKST, článok XVIII. Konferencia SAFKST, bod 3.: „Riadna Konferencia sa 

koná najmenej jedenkrát za kalendárny rok (riadna konferencia musí byť zvolaná do 12 mesiacov od 

poslednej riadnej konferencie) a zvoláva ju prezident“, s odporúčaním kontrolóra SAFKST, sa VV 

rozhodol usporiadať riadnu konferenciu, ktorá je neodkladná, spôsobom per rollam, v termíne 

23.3.-31.3.2020.        

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

4. Rôzne: 

 Výkonný výbor SAFKST v súlade so Stanovami SAFKST (Čl. XII. Vylúčenie zo SAKFST, písm. a. 

b. c.) upozorňuje všetkých členov, že účasť ako školiteľ, organizátor, prenajímateľ, alebo 

propagácia školení, workshopov, kempov, seminárov, pracovných stretnutí, týkajúcich sa 

fitnes, kulturistiky alebo silového trojboja (okrem takýchto podujatí, kde je organizátorom 

SAFKST) je možná len po schválení žiadosti výkonným výborom. Jediným akreditovaným 

školiacim strediskom zo Zákona o športe v oblasti fitnes, kulturistiky a silového trojboja pre 

členov SAFKST je Národný športový zväz – Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového 

trojboja. VV bude skúmať, či podobné organizácie, ich akcie a činnosti nie sú svojou 

činnosťou pre SAKFST konkurenčnými. Tieto organizácie a ich postavenie ku SAKFST určuje 

VV SAKFST.        

http://www.sakst.sk/


 

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

 VV SAFKST nadviazal v roku 2019 platenú spoluprácu s pánom Igorom Kopčekom, ktorej 

cieľom bola propagácia SAFKST. Táto spolupráca bola ukončená koncom roku 2019. VV 

SAFKST vyzýva pána Kopčeka, aby dokladoval svoju činnosť súpisom reálne vykonaných 

prác, určených na propagáciu SAFKST, v období apríl 2019 – október 2019.  

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

 VV SAFKST, v súvislosti s hrozbou pandémie koronavírusu, vyzýva svojich členov, aby 

rešpektovali všetky nariadenia štátnych orgánov a v prvom rade dbali o svoje zdravie 

a zdravie svojich blízkych.  

5. Prezident Boris Mlsna ukončil zasadnutie. 

 

V Častej, 14.3.2020      Zapísal: Boris Mlsna 


