SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRETLÁČANIA RUKOU
SLOVAK ARMWRESTLING ASSOCIATION

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Článok I. Základné ustanovenia
1.

SAPR -je občianske združenie, ktoré bolo založené dňa 30.1.2013 a to schválením
stanov občianskeho združenia , ktoré boli registrované na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky, číslo spisu VVS/1 - 900/90 -7738-1, IČO: 30811686. SAPR je
právnická osoba so samostatnou právnou subjektivitou.

2.

SAPR je jediným registrovaným subjektom pretláčania rukou na území SR, vo
svetovej federácii WAF a v európskej federácii EAF

3.

Poslaním SAPR je starostlivosť o rozvoj pretláčania rukou s vytvorením podmienok
pre súťaženie v ňom s osobitným zameraním na mládež.

4.

Sídlom SAPR je Vavrečka 311

5.

Organizačná poriadok SAPR je základným vnútorným organizačným predpisom
Slovenskej asociácie pretláčania rukou.
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Článok II. Orgány SAPR
1. Najvyšším orgánom SAPR je Konferencia SAPR.
2. Konferenciu zvoláva prezident a koná sa každoročne v 2. Štvrťroku kalendárneho roka.
3. Výkonný výbor SAPR

je najvyšším výkonným orgánom SAPR. Operatívne riadi činnosť SAPR.
Zoznam členov výkonného výboru, tvorí prílohu č.1 tohto dokumentu.

4.

Štatutárnym orgánom SAPR je Prezident, ktorý zastupuje združenie navonok. Je volený na 4ročné obdobie. V neprítomnosti prezidenta a z jeho poverenia ho v stanovenom rozsahu zastupuje
viceprezident, alebo iný poverený člen výkonného výboru na základe písomného poverenia. V
prípade nepredvídanej a dlhodobej neprítomnosti prezidenta zastupuje v celom rozsahu združenie
navonok viceprezident. Oprávnenie zastupovať SAPR navonok iným ako štatutárnym orgánom
vzniká na základe písomného poverenia vydaného štatutárnym orgánom. V poverení okrem
všeobecných náležitostí musí byť vymedzený rozsah poverenia.

5.

Kontrolným orgánom SAPR je kontrolór a dozorná rada, ktorá za svoju činnosť zodpovedá
konferencii. Zoznam členov, tvorí prílohu č.2 tohto dokumentu. Dozorná rada kontroluje
hospodárenie združenia, dodržiavanie stanov, vnútorného poriadku a smerníc SAPR.

6.

Disciplinárna komisia SAPR je prvostupňovým orgánom zabezpečenia spravodlivosti SAPR,
ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov SAPR, rozhodnutí orgánov
SAPR, porušenia antidopingových pravidiel, na riešenie sporov

7.

Sekretariát SAPR zabezpečuje bežnú administratívnu činnosť SAPR, vytvára podmienky pre
vykonávanie činnosti volených funkcionárov. Činnosť sekretariátu riadi generálny sekretár SAPR.

Konferencia SAPR

Výkonné orgány:

Výkonný výbor SAPR

Prezident SAPR
Sekretariát SAPR
Generálny sekretár

Kontrolné orgány:

Dozorná rada SAPR
Disciplinárna komisia
SAPR
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Článok III. Kompetencie a pôsobnosť orgánov SAPR

Konferencia

Výkonný výbor

schvaľuje

Rozhoduje o

prerokúva

stanovy SAPR, ich doplnky a
zmeny
disciplinárny poriadok
organizačný poriadok
ekonomické smernice
správu prezidenta SAPR za
ročné obdobie
správy predsedov komisií
účtovnú
závierku
za
predchádzajúci rok
čerpanie
rozpočtu
za
predchádzajúci rok
rozpočet
na
príslušný
kalendárny rok
zásady
finančnej
politiky
SAPR
čestných členov SAPR
štruktúru sekretariátu SAPR
na návrh prezidenta SAPR
nevyhnutné zmeny v zložení
volených orgánov SAPR

vstupe, prípadne vystúpení
SAPR
zo
športových
organizácií na Slovensku
prípadnom rozpustení SAPR
zmene sídla
prijatí alebo neprijatí za člena

prednesené návrhy a prijíma
k nim opatrenia

o odvolaní:
člena Výkonného výboru
SAPR
člena disciplinárneho orgánu
člena kontrolného orgánu
člena volebnej komisie

výročnú správu SAPR
správu dozornej rady

schvaľuje

Ďalšie činnosti

PREZIDENT SAPR:

registračný
a
prestupový
poriadok
štatút reprezentantov SR a
reprezentačných trénerov
štatút centier talentovanej
mládeže (CTM)
nominácie športovcov a ich
sprievodu na medzinárodné
akcie, na ktorých sa finančne
podieľa SAPR
delegátov na kongresy WAF a
EAF a ďalšie zahraničné
služobné cesty
schvaľuje reprezentačných
trénerov

prijíma opatrenia k správe
predsedu kontrolnej komisie
vydáva
technické
a
organizačné
materiály
k
zabezpečeniu súťaží v SR
vydáva pokyny, informačné
materiály pre zvýšenie aktivít
a informovanosti členov
vydáva termínovú listinu –
kalendár aktivít SAPR
na návrh predsedov komisií
potvrdzuje
po
volebnej
Konferencii členov komisií
udržiava
a
rozvíja
medzinárodné športové styky
organizuje vzdelávacie akcie
pre trénerov a rozhodcov na
Slovensku

Štatutárny orgán SAPR

SAPR alebo o vylúčení člena
zo SAPR
Berie na vedomie:

Je zodpovedný za celú činnosť
SAPR
Zvoláva a riadi zasadnutia VV
a konferencie
Navrhuje štruktúru
sekretariátu
Vypracováva náplň práce
generálneho sekretára
Zastupuje SAPR na
kongresoch WAF a EAF
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Dozorná rada

Disciplinárna
komisia

Sekretariát SAPR

kontroluje

Spracováva a predkladá:

Dodržiavanie stanov a uznesení
Konferencie,
Upozorňuje
na
nedostatky
a navrhuje opatrenia na ich
odstránenie

Správu dozornej rady za obdobie jedného
roka

rozhoduje

Spracováva a predkladá:

O
porušení
povinností
vyplývajúcich z predpisov SAPR,
rozhodnutí orgánov SAPR a jeho
členov
O poručení antidopingových
pravidiel
Na riešenie sporov

Správu disciplinárnej komisie za obdobie
jedného roka

zabezpečuje

Generálny sekretár SAPR

Bežnú administratívnu činnosť
SAPR
Úlohy stanovené v uzneseniach
VV a konferencie

Administratívne práce
Vedenie matriky športovcov
Podpora pri organizácii a zabezpečovaní
súťaží
Odovzdávanie dokladov účtovnej firme

Článok IV. Podpisový poriadok

1.

Zodpovednosť a zásady podpisovania písomností
Prezident SAPR podpisuje:
• Rozhodujúce akty, rozhodnutia
• Cestovné príkazy na pracovné cesty zamestnancov, športovcov,
• Dovolenky
• Výkazy
• Smernice, plány
• Účtovné dokumenty
Viceprezident SAPR podpisuje:
• Dokumenty v neprítomnosti prezidenta SAPR a na základe poverenia na zastupovanie
prezidenta

Článok V. Záverečné ustanovenia
1. Tento organizačný poriadok SAPR, prerokovala a schválila konferencia SAPR na svojom riadnom
zasadnutí dňa: 14.12.2018
2.

Tento organizačný poriadok SAPR nadobúda platnosť dňom jeho schválenia konferenciou SAPR
s účinnosťou od 14.12.2018

3.

Zmeny v smernici je možné vykonať len po predchádzajúcom schválení konferenciou SAPR.

Na Donovaloch dňa: 14.12.2018
Ján Gemánus
Prezident SAPR
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Zoznam príloh :
Príloha č.1 - Zoznam členov výkonného výboru SAPR

Prezident SAPR:
Viceprezident SAPR:

Ján Germánus
Mgr. Ľubomír Jagnešák
Mgr. Gabriel Harčarik
Peter Kasan
Jozef Rozbora

Príloha č. 2 - Zoznam členov dozornej rady SAPR

Kontrolór SAPR:

Mgr. Katarína Vilhanová
Oliver Ferienčík
Ing. Bohuslav Uhlíř
PhDr. Andrea Martinkovičová

