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SLOVAK ARMWRESTLING ASSOCIATION

                                    Rudlovská 53, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika tel.:+421 911 880 779 E-mail: sekretariat@armsport.sk 

ZÁPISNICA 

zo  zasadnutia konferencie SAPR 

Názov športovej organizácie: Slovenská asociácia pretláčania rukou (ďalej len SAPR) 
Názov zasadajúceho orgánu: Konferencia SAPR 

!  
Miesto konania zasadnutia: Revúca 
Deň konania zasadnutia: 25.03.2017 
Čas začiatku zasadnutia:               čas ukončenia zasadnutia: 
!  
Predsedajúci:   Mgr. Gabriel Harčarík PhD 
    Mgr. Ľubomír Jagnešák 
Zapisovateľ:  Mgr. Libuša Tichoňová 
Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina) s platným hlasom: 
1. AWK Kráľová pri Senci –   Dagmar Petrová 
2. AWK Prešov –    Mgr. Gabriel Harčarík 
3. AWK Magnezit Revúca –   Pavol Senko 
4. AWK Kokava nad Rimavicou –  Janko Vojenčák 
5. AŠK Orava –     Mgr. Ľubomír Jagnešák 
6. AWK KASprof security bul team Orava – Peter Kasan 
7. AWK Bratislava –    Martin Ruman 
8. AWK Senec-     Marián Čapla 
9. ATU PSC Košice –    Tibor Kvackaj 
10. AWK Bardejová-   Mgr. Libuša Tichoňová 
11. AWK Liptovský Mikuláš-  Pavel Baka 
12. ŠKP Trnava -    Samuel Hlubík 
13. AWK Žarnovica -    Štefan Černák 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina) bez platného hlasu: 
Bohumil Uhlíř – dozorná rada 

Ostatné zúčastnené osoby: 

Počet platných hlasov: 13 
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu:7 
Uznášaniaschopnosť: áno – nie 
Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia:7 

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 30 dní na prípravu zasadnutia dodržaná: bola – 
nebola. 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie, privítanie členov, schválenie programu zasadnutia 
2. Informácia o hospodárení SAPR za rok 2016 
3. Informácia a vyhodnotenie SNLP  
4. Schválenie dodatku č.1 k stanovám  
5. Schválenie návrhu na zmenu sídla SAPR 
6. Plán športových akcií na rok 2017 
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7. Diskusia 
8. Záver 

Rokovanie o jednotlivých bodoch podľa programu zasadnutia: 

Bod 1. Schvaľovanie programu zasadnutia 
Číslo a  návrh uznesenia: 01-2017 Konferencia SAPR schvaľuje program zasadnutia 
Hlasovanie o návrhu: 
Za:13 
Proti:0 
Zdržal sa:0 

Výsledok hlasovania : schválené - neschválené 

Bod 1. 1 Schvaľovanie zapisovateľa konferencie 
Predsedajúci konferencie navrhuje za zapisovateľa konferencie: Mgr. Tichoňovú 
Číslo a  návrh uznesenia: 01.1-2017 Konferencia SAPR schvaľuje za zapisovateľa konferencie: 
Mgr. Tichoňovú 
Hlasovanie o návrhu: 
Za:13 
Proti:0 
Zdržal sa:0 

Výsledok hlasovania : schválené - neschválené 

Bod 2 Informácia o hospodárení SAPR za rok 2016 
Správa o hospodárení SAPR vrátane vyúčtovania dotácie za rok 2016 je zverejnená na webovom sídle. 
Podrobné informácie o stave hospodárenia sú k dispozícii k nahliadnutiu po konzultácii s dozornou 
radou SAPR. Vyúčtovanie dotácie bolo dňa 14.02.2017 zaslané elektronicky aj v písomnej podobe na 
MŠVVaŠ. Z celkového vyúčtovania vyplýva, že boli dodržané dotačné položky v zmysle zmluvy 
a taktiež dol dodržaný minimálny podiel spolufinancovania. 
Pripomienka od p. Čaplu – správa neobsahuje štruktúru, ktorá bola schválená konferenciou v roku 
2014. 
Číslo a  návrh uznesenia: 02-2017 Konferencia SAPR schvaľuje správu o hospodárení SAPR za 
rok 2016 
Hlasovanie o návrhu: 
Za:11 
Proti:1 
Zdržal sa:1 

Výsledok hlasovania : schválené - neschválené 

Bod 3 Informácia a vyhodnotenie SNLP 
24.09.2016 Rabča – 1 kolo SNLP 
Z hľadiska našich očakávaní dopadlo veľmi pozitívne. Akcia prebiehala veľmi plynulo, dokopy sa na 
nej v rámci arm wrestlingu zúčastnilo približne 40 pretekárov. Čo sa týka umiestnenia stolíkov a 
načasovania zápasov, teda simultánne so zápasmi MMA nachádzajúc sa na plošine o pár metrov ďalej, 
nemohlo to byť lepšie. Diváci mohli pohľadom skákať z jedného športu na druhý a sledovať to, čo pre 
nich bolo v tej chvíli zaujímavejšie. Zároveň tým, že pozornosť nebola upriamená výhradne na jedno 
alebo druhé, športovci mali možnosť zasúťažiť si pred väčším publikom a zároveň nemuseli prežívať 
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pocit priveľkého tlaku z pozornosti ľudí. Nastal teda veľmi príjemný kompromis.  

3.12.2016 Raslavice – 2 kolo SNLP  
Takmer osemdesiat štartujúcich zavítalo do východoslovenskej obce Raslavice, aby si zmeralo sily a 
výkonnosť na 2. kole SNLP pretláčačskej sezóny. V túto mrazivú sobotu sme tak mohli v Dome kultúry 
privítať okrem domácich zástupcov z klubov ako Prešov či Košice aj mnoho zástupov zo západu 
Slovenska. Viacerí pricestovali už v piatok. Za stolmi sme tak mohli vidieť opäť športovcov zo Senca aj 
Ivanky pri Dunaji (ktorí prišli do Raslavíc naozaj štýlovo na limuzíne), Bratislavy, Kráľovej pri Senci 
ale aj Dobrej Vody a Trnavy. Samozrejme ani stred v zastúpení športovcov zo Zvolena či Prievidze si 
toto kolo nenechal ujsť. Veľmi nás teší, že na kolo do Raslavíc zavítala tiež TV Markíza a tak reportáž 
zo súťaže bola odvysielaná v hlavnom spravodajstve dňa. 

28.1.2017 Bratislava – 3 kolo SNLP  
S hrdosťou môžme povedať že záujemcov o súťaženie za pretláčačským stolíkom je stále väčšia. V 
športovej hale Mladosť sme tak mohli vidieť súťažiť nielen "domácich" armwrestlerov z klubov ako 
Bratislava, Ivánka pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Senec ale nechýbali aj zástupcovia z ostatných klubov 
doslova celého Slovenska. Na súťaž zavítali i športovci rakúska a rumunska a tak si takmer deväťdesiat 
štartujúcich zmeralo svoje sily a výkonnosť na 3. kole SNLP pretláčačskej sezóny. Čo nás obzvlášť teší 
je fakt že za stoly sa opäť vrátilo mnoho skúsených športovcov, ktorí už dlhšie z rôznych dôvodov 
nesúťažili. Veď mená ako Juraj Michalička, Ladislav Hervay, Jaroslav Boroš, Tomáš Kozolka len 
pozdvihli kvalitu vo svojich kategóriách. Do Bratislavy si ale našli cestu aj viacerí stabilný armwretleri 
i keď sa priamo súťaže nezúčastnili ale prišli podporiť svojich štartujúcich kolegov. 

Pripomienka od p. Kvačkaja – Hodnotenie a výsledkové listiny na stráne zobrazovať podľa klubov. 
Nedostatky vo výsledkových listinách berieme na vedomie a v novom roku zabezpečíme ich správne 
zverejňovanie podľa pripomienky p. Kvačkaja. 

Číslo a  návrh uznesenia: 03-2017 Konferencia SAPR berie na vedomie informáciu 
a zhodnotenie SNLP vrátane pripomienky na uvádzanie výsledkových listín v novom roku podľa 
klubov 
Hlasovanie o návrhu: 
Za:12 
Proti:0 
Zdržal sa:1 

Výsledok hlasovania : schválené - neschválené 

Bod 4 Schválenie dodatku č.1 k stanovám  
Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SAPR zo dňa 30.7.2016 bola schválená zmena stanov 
občianskeho združenia Slovenská asociácia pretláčania rukou registrovaného Ministerstvom vnútra SR 
dňa 10.3.1993 pod č. VVS/1-900/90—7738, v článku 1. bod 1.3 sídlo združenia nasledovne: 

3. Sídlom SAPR je: Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica 
Zmenu stanov odsúhlasil výkonný výbor, pretože uvedená zmena nezniesla odklad. 

Číslo a  návrh uznesenia: 04-2017 Konferencia SAPR schvaľuje dodatok č. 1 k stanovám – 
zmenu sídla na Rudlovská 53, Banská Bystrica 
Hlasovanie o návrhu: 
Za:13 



SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRETLÁČANIA RUKOU 
SLOVAK ARMWRESTLING ASSOCIATION

Proti:0 
Zdržal sa:0 

Výsledok hlasovania : schválené - neschválené 

Bod 5 Návrh na zmenu sídla SAPR  
Výkonný výbor navrhuje z ekonomických dôvodov zmeniť sídlo SAPR tak, aby nezaťažoval finančný 
rozpočet SAPR nákladmi na nájom a energie práve v čase, kedy nie je armwrestling uznaným športom 
a nemôže sa uchádzať o dotácie z MŠ VVaŠ SR. 
Na základe týchto skutočnosti navrhujeme zmenu sídla SAPR. 
Číslo a  návrh uznesenia: 05-2017 Konferencia SAPR schvaľuje návrh na zmenu sídla SAPR. 
Hlasovanie o návrhu: 
Za:13 
Proti:0 
Zdržal sa:0 

Výsledok hlasovania : schválené – neschválené 

V rámci diskusie boli navrhnuté tieto riešenia na sídlo SAPR: 
- Vavrečka 311 

Číslo a  návrh uznesenia: 05.01-2017 Konferencia SAPR schvaľuje nové sídlo SAPR na : 
Vavrečka 311, čím zároveň schvaľuje dodatok č. 2 k stanovám. 

Hlasovanie o návrhu: 
Za:13 
Proti:0 
Zdržal sa:0 

Výsledok hlasovania : schválené – neschválené 

Bod 6 Plán športových akcií na rok 2017 
• Realizácia  medzinárodných podujatí na rok 2017: 

▪ 13. Junior Visegrad Grand Prix, Kostice 
▪ 27. Majstrovstvá Európy, Katowice 
▪ Majsrovstvá Sveta, Budapešť 

• Realizácia národných súťaží na rok 2017: 
▪ Majstrovstvá Slovenska 2017 
▪ SNLP 
▪ Na základe pripomienky p. Kvačkaja a Čaplu doplnené: 

• 24. Senecká ruka 
• Silná ruka stredoškolákov 

Číslo a  návrh uznesenia: 06-2017 Konferencia SAPR schvaľuje plán športových akcií na rok 
2017 

Hlasovanie o návrhu: 
Za:12 
Proti:0 
Zdržal sa:1 
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Výsledok hlasovania : schválené – neschválené 

                                     

Bod 7 Diskusia 

a/ p. Čapla na základe požiadavky p. Germánusa vysvetlil dôvody kontaktovania cudzineckej polície 
na SAPR. Išlo o pozvanie tureckých športovcov na Seneckú ruku, ktorý aj napriek pozvaniu napokon 
na akciu neprišli. Cudzinecká polícia prešetrovala dôvody pozvania týchto športovcov na SR. 

b/ informácia o problematike národného športového zväzu a uznaného športu. SAPR v zmysle nového 
zákona nespĺňa podmienku Národného športového zväzu o čom boli prítomní informovaní a diskusia 
prebehla o dôvodoch, možnostiach a plánoch do budúcna: 

o  Mgr. Harčarík – uvádzal ako jednu z možností ako daný status získať formou nominácii 
kategórie Disable na ME, MS 

o  Ján Germánus – hovoril o podmienkach prijatia do Sportakordu 
o  Mgr. Jagnešák – informoval o snahách a konzultáciách ohľadom zmeny zákona a hlavne § 

72, o ktorých sa intenzívne rokuje 
o  P. Čapla – informoval, že o danej problematike všetkci zúčastnení vedeli, pretože 

informácie odzneli na konferenciách v roku 2015,2016 – informoval o pripravovaných 
zmenách záona 

o  p. Kvačkaj – vyjadril názor, že malé zmeny výrazne nedokážu ovplyvniť rokovania 
o zmenách zákona. 

c/ kluby, ktoré nemajú splnenú povinnosť úhrady členského 
o  na návrh prítomných navrhujeme, aby kluby, ktoré nezaplatia členské na príslušný rok budú 

sankcionovaný tak, že ich športovci budú pri organizácii súťaží braní ako nečlenovia a bude sa 
na nich vzťahovať povinnosť úhrady štartovného ako nečlena. 

o  Zároveň klub, ktorý neuhradí členské nemá právo hlasovať 
o  na návrh prítomných konferencia mení termín úhrady členského do 28.02.2017. 
o  Členstvo v SAPR zaniká – ak klub, neuhradí členské tri roky po sebe  

Číslo a  návrh uznesenia: 07.1-2017 Konferencia SAPR schvaľuje dodatok č. 2 k stanovám, 
ktorý upravuje termín úhrady členského poplatku do 28.02.2017 a podmienky zániku 
členstva z dôvodu neplatenia členského poplatku. 

Hlasovanie o návrhu: 
Za:13 
Proti:0 
Zdržal sa:0 

Výsledok hlasovania : schválené – neschválené 

Číslo a  návrh uznesenia: 07.2-2017 Konferencia SAPR schvaľuje návrh: kluby, ktoré 
neuhradia členské do 28.02.príslušného roku strácajú hlasovacie právo na celý rok. 

Hlasovanie o návrhu: 
Za:11 
Proti:1 
Zdržal sa:1 

Výsledok hlasovania : schválené – neschválené 
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d/ SAPR má povinnosť predložiť údaje do registra športovcov – www.sportcenter.sk. V 8 – 9/2016 
prebiehal zber údajov, avšak všetky kluby uvedené údaje nezaslali na spracovanie. Preto navrhujeme, 
aby dodatočný termín na vyplnenie požadovaných údajov bol stanovený na 15.4.2017. 

Číslo a  návrh uznesenia: 07.3-2017 Konferencia SAPR schvaľuje povinnosť klubov zaslať 
tabuľky na spracovanie pre účely Národného registra športovcov, s povinnosťou na zaslanie 
do 15.4.2017 

Hlasovanie o návrhu: 
Za:12 
Proti:0 
Zdržal sa:1 

Výsledok hlasovania : schválené – neschválené 

e/ p. Čapla požiadal výkonný výbor o informáciu, aké možnosti ohľadom získania súkromných zdrojov 
financovania SAPR priniesli. Na otázku reagoval p. Germánus a p. Jagnešák, ktorí hovorili, že na danej 
téme sa intenzívne pracuje a sú rozpracované rôzne systémy riešení. 

f/ p. Čapla požiadal o stanovisko výkonného výboru k inzultácii svojej osoby na poslednej konferencii 
v Hemanovciach nad Parnou. Výkonný výbor podáva k veci stanovisko, že sa k danej veci nebude 
vyjadrovať, kým nebude mať stanovisko orgnánov činných v trestnom konaní. 

g/ Informácia o možnosti odvolania p. Mariána Čaplu s funkcie viceprezidenta EAF – je iba 
v kompetencii EAF. 

h/ Povinnosť absolvovanie lekárskej prehliadky pred účasťou na najvyššej národnej alebo 
medzinárodnej súťaži – v zmysle § 3 písm.b/ § 5 ods. 8 a § 80 ods. 5 písm. a/ zákona č. 440/2015 Z.z. 
o športe je športovej pred účasťou na najvyššej národnej alebo medzinárodnej súťaži povinný 
absolvovať lekársku prehliadku  a predložiť pri registrácii na súťaži potvrdenie od lekára. 
Na základe rozhodnutia konferencie povinnosť predloženia lekárskej prehliadky pred účasťou na 
najvyššej národnej alebo medzinárodnej súťaži sa bude  vyžadovať. Informácia o povinnosti predložiť 
lekársku prehliadku bude súčasťou propozícii na súťaž a bude zverejnená na stránke. 
Lekárske potvrdenie bude platné na príslušný rok. 

Číslo a  návrh uznesenia: 07.4-2017 Konferencia SAPR schvaľuje povinnosť športovcov 
predložiť lekársku prehliadku pred účasťou na najvyššej národnej alebo medzinárodnej 
súťaží. 

Hlasovanie o návrhu: 
Za:13 
Proti:0 
Zdržal sa:0 

Výsledok hlasovania : schválené – neschválené 

Výpis uznesení: 

http://www.sportcenter.sk
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01-2017 Konferencia SAPR schvaľuje program zasadnutia 
01.1-2017 Konferencia SAPR schvaľuje za zapisovateľa konferencie: Mgr. Tichoňovú 
02-2017 Konferencia SAPR schvaľuje správu o hospodárení SAPR za rok 2016 
03-2017 Konferencia SAPR berie na vedomie informáciu a zhodnotenie SNLP 
04-2017 Konferencia SAPR schvaľuje dodatok č. 1 k stanovám – zmenu sídla na Rudlovská 53, 
Banská Bystrica 
05-2017 Konferencia SAPR schvaľuje návrh na zmenu sídla SAPR. 
05.01-2017 Konferencia SAPR schvaľuje nové sídlo SAPR na :Vavrečka 311, čím zároveň 
schvaľuje dodatok č. 2 k stanovám. 
06-2017 Konferencia SAPR schvaľuje plán športových akcií na rok 2017 
07.1-2017 Konferencia SAPR schvaľuje dodatok č. 2 k stanovám, ktorý upravuje termín úhrady 
členského poplatku do 28.02.2017 a podmienky zániku členstva z dôvodu neplatenia členského 
poplatku. 
07.2-2017 Konferencia SAPR schvaľuje návrh: kluby, ktoré neuhradia členské do 
28.02.príslušného roku strácajú hlasovacie právo na celý rok. 
07.3-2017 Konferencia SAPR schvaľuje povinnosť klubov zaslať tabuľky na spracovanie pre 
účely Národného registra športovcov, s povinnosťou na zaslanie do 15.4.2017 
07.4-2017 Konferencia SAPR schvaľuje povinnosť športovcov predložiť lekársku prehliadku 
pred účasťou na najvyššej národnej alebo medzinárodnej súťaží. 
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Prezenčná listina 
zo zasadnutia konferencie SAPR 

Názov športovej organizácie: Slovenská asociácia pretláčania rukou (ďalej len SAPR) 
Názov zasadajúceho orgánu: Konferencia SAPR 

!  
Miesto konania zasadnutia: Revúca 
Deň konania zasadnutia: 25.03.2017 
!  

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí: 

p.č Meno a priezvisko delegáta Športový klub podpis

1 Martin Ruman AWK Bratislava

2 Ing. Juraj Mudroch AWK Ivanka pri Dunaji

3 Pavol Senko AWK Magnezit Revúca

4 Mgr. Gabriel Harčarík AWK Prešov

5 Mgr. Ľubomír Jagnešák AŠK Orava

6 Marián Čapla AWK Senec

7 Peter Kasan AWK KASprof-security 
bul team Orava

8 Dagmar Petrová AWK Kráľová pri Senci

9 Janko Vojenčák AWK Kokava nad 
Rimavicou

10 Tibor Kvačkaj AWK ATU Košice

11 Mgr. Libuša Tichoňová AWK Bardejov

Ján Germánus Prezident SAPR



SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRETLÁČANIA RUKOU 
SLOVAK ARMWRESTLING ASSOCIATION



SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRETLÁČANIA RUKOU 
SLOVAK ARMWRESTLING ASSOCIATION


