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Zápisnica z Výkonného výboru SAFKST dňa 15.2.2020 o 9:00 v Rovensku  

 

 

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

Neprítomný: Pavol Muller 

Zapisovateľ: Boris Mlsna 

 

Program: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Ukončenie CŠČM, oddielové súťaže, program oddielových súťaží  

3. Smernica o verejnom obstarávaní 

4. Smernica o cestovných náhradách 

5. Cenník poplatkov SAFKST 2020 

6. Top Team 

7. Poverenie na súťaž, zmluva medzi SAFKST a organizátorom 

8. Športovec roka 2019 

9. Nové identifikačné preukazy SAFKST, nový systém registrácie športovcov na súťaži 

10. Konferencia SAFKST 

11. Rôzne  

12. Záver 

 

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

2. VV schválil ukončenie CŠČM. VV konštatuje, že oddielové súťaže a organizovaná športová činnosť členov 

SAFKST z radov detí a mládeže sa osvedčili, pretože sme zaznamenali zvýšený počet mládeže a detí, ktorí sa 

pravidelne zapájajú do tréningového procesu. VV vyzýva subjekty SAFKST k náboru ďalších členov z radov 

detí a mládeže do 23 rokov, organizácii pravidelných oddielových súťaží v spolupráci so základnými 

a strednými školami. Pre prijatie nových členov platia rovnaké pravidlá ako pre každého člena SAFKST (úplné 

vyplnenie prihlášky člena SAFKST so všetkými údajmi a podpisom zákonného zástupcu – deti a mládež do 18 

rokov). VV schvaľuje program oddielových súťaží a podmienky na uznanie oddielových súťaží. 

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

3. VV schválil Smernicu o verejnom obstarávaní.                                                                                      

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

4. VV schválil Smernicu o cestovných náhradách.                                                                                      

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

5. VV schválil Cenník poplatkov SAFKST 2020.                                                                                       

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

6. VV schválil vypracované návrhy plánu prípravy a realizačného teamu športovcom Top team-u.  

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

http://www.sakst.sk/


 
7. VV schválil návrh zmluvy medzi SAFKST a organizátorom súťaže. Na základe podpísania zmluvy bude 

organizátorovi poslané Poverenie na organizovanie súťaže 

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

8. VV hodnotí akciu Športovec SAFKST 2019, ktorá sa konala 1.2.2020 v Košiciach, na vysokej úrovni. Z dôvodu 

odstúpenia povereného organizátora 4 dni pred akciou, bola zorganizovaná z Bratislavy sekretariátom 

SAFKST pod vedením prezidenta, s pomocou Gabriely Mlsnovej, Jozefa Benča a Soni Benčovej. VV ďakuje 

menovaným. 

VV schválil náklady na akciu Športovec SAFKST 2019.  

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

9. VV schválil nové identifikačné preukazy pre športovcov, ktoré budú mať postupne všetci členovia SAFKST, 

nový systém registrácie športovcov na súťaži. Rušia sa členské známky v súčasnej podobe, nový preukaz po 

naskenovaní zobrazí všetky údaje. 

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

10. VV pripomína, že Výročná konferencia SAFKST za rok 2019 sa uskutoční v školskej jedálni ZŠ Černyševského 8 

v Bratislave-Petržalke v sobotu 21.3.2020 o 12:00. Vstup je len pre štatutárov subjektov, ktorí môžu poveriť 

zastupovaním výlučne členov SAFKST poverovacím listom. 

11. Rôzne:  

- VV súhlasí s prestupom Kristiána Slíža do ŠK SPC Častá v súlade s platným prestupovým poriadkom. 

Prestup platí od 1.3.2020  

- VV schválil povinnosť dokladovať bezúhonnosť schválených funkcionárov SAFKST vrátane štátnych 

trénerov, trénerov, rozhodcov a štatutárnych zástupcov klubov výpisom/odpisom z registra trestov 

a čestným prehlásením o bezúhonnosti s termínom predloženia uvedených dokladov do 29.2.2020. 

K tomuto dátumu sa predlžuje aj povinnosť zaplatenia členských príspevkov bez sankcie. Od 1.3.2020 

bude žiadosť o členstvo v SAFKST posudzovať výlučne VV. 

- VV potvrdzuje svoje stanovisko k účasti Milana Gabrhela na Športfestivale 2018 

- VV schválil nomináciu na ME v klasickom silovom trojboji masters, Francúzsko. Pretekár: Ladislav Horný, 
doprovod: N.Horná. Na vlastné náklady.  

- VV schválil pravidlá žiackeho trojboja pre oddielové súťaže  
- VV schválil pravidlá fitnes agility pre oddielové súťaže 

- VV schválil pravidlá novej disciplíny dance fitnes 

- VV schválil pravidlá fitnes detí 

- VV schválil pravidlá fitnes 

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

12. Prezident Boris Mlsna ukončil zasadnutie. 

 

 

V Rovensku, 15.2.2020      Zapísal: Boris Mlsna 


