
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRETLÁČANIA RUKOU 
SLOVAK ARMWRESTLING ASSOCIATION

                                    Vavrečka 311, 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: Zbojnícka Koliba -  
 Oravská Jasenica 
Deň konania zasadnutia: 21.04.2018 
Čas začiatku zasadnutia:15:00         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 –   Bc.Rebeka Martinkovičová 
2. AWK Prešov –    Mgr. Gabriel Harčarík PhD 
3. AWK Magnezit Revúca –   Pavol Senko 
4. AWK Kokava nad Rimavicou –  Mgr. Libuša Tichoňová 
5. AŠK Orava –     Mgr. Ľubomír Jagnešák 
6. AWK KASprof security bul team Orava – Peter Kasan 
7. AWK Bratislava –    Jozef Rozbora 
8. AWK Senec-     Ing.Marián Čapla 
9. AWK Bardejov-   Mgr.Tomáš Kiss 
10. AWK Liptovský Mikuláš-  Pavel Baka 
11. ŠKPR Trnava -   Samuel Hlubík 
12. AWK Zvolen                                     Oliver Ferienčík 
13. AWK Prievidza                                 Marcel Šnirer 
14. AWK Myjava                                    Klimek Martin 
15. AWK Dobrá Voda                            Ivan Gregorička 
16. AWK Ivanka pri Dunaji                   Ing.Juraj Mudroch 
17. AWK Banská Štiavnica                   Radoslav Dobrovič 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina) bez platného hlasu: 
       Ing. Bohuslav Uhlíř –  predseda dozornej rady 

PhDr. Andrea Martinkovičová – predseda discipinárnej komisie 
Dagmar Petrová - generálna sekretárka SAPR 
Ostatné zúčastnené osoby: 
Ján Germánus - prezident SAPR 

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: 
ATU PSC Košice, AWK Žarnovica, AWK Červeník 
    
Počet platných hlasov:17 
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu:nadpolovičná väčšina prítomných- 9 
Uznášaniaschopnosť: áno – nie 
Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia:  9 

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

mailto:sekretariat@armsport.sk
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Program zasadnutia: 
1. Otvorenie, privítanie členov 
2. Informácia o hospodárení SAPR za rok 2017 
3. Plán športových akcií na rok 2018 
4. Schválenie vymenovania kontrolóra 
5. Schválenie interných smerníc SAPR 
6. Schválenie rozpočtu na rok 2018 
7. Diskusia 
8. Záver 

—————————————————————————————————————————- 
Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

- podklady boli zaslané elektronicky k bodom 2,3,6 
__________________________________________________________________________________ 

Rokovanie o jednotlivých bodoch podľa programu zasadnutia: 

Bod 1. Schvaľovanie programu zasadnutia 
Číslo a  návrh uznesenia: 01-2018 Konferencia SAPR schvaľuje program zasadnutia 
Hlasovanie o návrhu: 
Za: 
Proti: 
Zdržal sa: 

Jozef Rozbora navrhol zmenu programu zasadnutia konferencie a žiadal doplniť bod:  
Prerokovanie podnetov priestupku p. Mariána Čaplu 
Marián Čapla navrhol zmenu programu zasadnutia konferencie a žiadal doplniť bod: 
Schvaľovanie správy dozornej rady. 
Na základe týchto doplnení programu, sa o schválení programu nehlasovalo. 

Výsledok hlasovania : schválené - neschválené 

Jozef Rozbora a Marián Čapla  navrhli zmenu programu zasadnutia konferencie nasledovne: 
1. Voľba zapisovateľa 
2. Prerokovanie podnetov priestupku p. Mariána Čaplu 
3. Informácia o hospodárení SAPR za rok 2017,  
4. schválenie správy dozornej rady 
5. Plán športových akcií na rok 2018 
6. Informácia o kontrolórovi športu v SAPR 
7. Informácia o pripravovanej zmene interných smerníc SAPR 
8. Schválenie rozpočtu na rok 2018 
9. Diskusia  
10. Záver 

Bod 0. 1 Schvaľovanie nového programu zasadnutia 
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Číslo a  návrh uznesenia: 0.1-2018 Konferencia SAPR schvaľuje nový program zasadnutia 
Hlasovanie o návrhu: 
Za:13 
Proti:4 
Zdržal sa:0 

Výsledok hlasovania : schválené - neschválené 

Bod 1. Schvaľovanie zapisovateľa konferencie 
Predsedajúci konferencie navrhuje za zapisovateľa konferencie: Mgr. Libušu Tichoňovú 
Číslo a  návrh uznesenia: 1.-2018 Konferencia SAPR schvaľuje za zapisovateľa konferencie: 
Mgr. Libušu Tichoňovú 
Hlasovanie o návrhu: 
Za:15 
Proti: 
Zdržal sa:2 

Výsledok hlasovania : schválené - neschválené 

Bod 2 Prerokovanie podnetov priestupku p. Mariána Čaplu 
Mgr. Ľubomír Jagnešák, viceprezident SAPR informoval prítomných, že na SAPR boli doručené pod- 

 nety na preskúmanie priestupkov p. Mariánu Čaplu: 
- podnet p. Jozefa Rozboru, ktorý informuje o skutočnosti, že p. Marián Čapla predseda klubu 
AWK Senec preukázateľne písomnou formou zverejnil nepravdivé údaje o členoch klubu. Jednalo 
sa o športovcov - Peter Škuta, Zdeno Horečný, ktorí sú členmi AWK Bratislava a v zdrojovej 
evidencii športovcov ich p. Marián Čapla uvádza ako členov svojho klubu. 
- podnet Mgr. Ľubomíra Jagnešáka ako viceprezidenta SAPR, ktorý informuje o skutočnosti, že p. 
Marián Čapla predseda klubu AWK Senec a organizátor podujatia Senecká ruka uviedol do omylu 
WAF, pričom pomenoval podujatie bez súhlasu SAPR a WAF ako “Senec hand armwresling world 
cup”, čím poškodil dobré meno SAPR v medzinárodnej organizácii 

-  podnet Dozornej rady p. Andrea Martinkovičová, informuje o skutočnosti, že p. Marián Čapla a  
 Mária Janušicová svojím konaním neustálym osočovaním, zavádzaní a šírením nepravdy,   
 konštruovaním problémov a vyhrocovaním situácie vo vnútri SAPR porušujú stanovy SAPR v člán-
 ku 3. bod 3.9 d) - svojou činnosťou poškodili dobré meno SAPR a verejne ho poškodili. Zároveň sa 
 dopúšťajú priestupku voči disciplinárnemu poriadku  -v článku 3, bodu 1-4. 

- Uvedenými podnetmi sa zaoberal Výkonný výbor na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.4.2018  
dospel k záveru, že p. Marián Čapla a Mária Janušicová sa dopustili priestupku hrubým porušením 
morálky a etiky športu, poškodením dobrého mena SAPR a navrhuje konferencii v zmysle článku 3, 
bod 3.4 stanov SAPR: vylúčenie z členstva SAPR. 

Vyjadrenie p. Čaplu k predmetnej veci: 
 k podnetu 1 - evidenciu, ktorú som posielal som mal prekozultovanú s danými športovcami ústne a 

 bola potvrdená športovcami, športovci chceli prestúpiť a nakoniec sa rozhodli, že zostanú v  
 Bratislave. P. Rozbora označil vyjadrenia p. Čaplu za bludy. Žiadne prestupové lístky k danej veci 
 neboli odovzdané. p. Čapla uznáva, že v uvedenej veci pochybil. Pri prešetrení veci sme požiadali 
 p. Čaplu aby sa vyjadril, či mal podpísané prestupové lístky športovcov načo sa vyjadril, že nemá  
 takéto lístky podpísané. K veci sa vyjadril aj prezident Germánus, ktorý potvrdil, že sa v danej veci 
 snažil usmerniť športovcov a ukľudniť nezhody. Zároveň uviedol, že v tejto veci predseda klubu má 
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 dodržiavať stanovené postupy a smernice SAPR. Vyjadril názor, že každý klub má byť otvorený  
 športovcom a má mať otvorené dvere na všetky súťaže a podujatia. 

 k podnetu 2 - podnet bližšie vysvetlil Mgr. Jagnešák, ktorý priblížil komunikáciu s prezidentom  
 WAF. Celej komunikácii p. Jagnešáka s prezidentom WAF predchádzala situácia, o ktorej   
 informoval  p Germánus., ktorý  k veci uvádza: bol som požiadaný p. Čaplom, aby Senecká ruka  
 bola zaradená do kalendára podujatí na rok 2018, o tejto veci p. prezident komunikoval s členmi  
 výkonného výboru, načo sa VV dohodol, že aj napriek všetkému SAPR  zaradí Seneckú ruku do  
 kalendára podujatí. Následne však vznikol problém s pomenovaním podujatia, načo nás    
 kontaktoval prezident WAF, že nie je možné aby si ktokoľvek pomenoval súťaž ako word cup,  
 existujú nato pravidlá, ktoré musia byť dodržané. Vzhľadom na tieto skutočnosti a na podnet WAF 
 sme sa rozhodli zmeniť stanovisko a z uvedeného dôvodu neuvádzať Seneckú ruku do kalendára  
 podujatí SAPR. 

 p. Čapla uvádza že v roku 2017 bola Senecká ruka zaradená do kalendára SAPR, keďže tak nebolo 
 v roku 2018 požiadal kanceláriu SAPR, aby zaradili Seneckú ruku do kalendára - v prvom momente 
 sa vyhovelo a Senecká ruka bola zaradená do kalendára, následne bola komunikovaná otázka z  
 WAF ohľadom word cup - čo bolo odkonzultované s generálnym sekretárom WAF a jedinú  
 podmienku, ktorú nespĺňala bolo, že ju SAPR nezaradila do kalendára akcií. Nie som si vedomý, že 
 by som v tomto bode porušil stanovy.  

 Prezident vyjadril názor, že p. Čapla a jeho postavenie a konanie v rámci SAPR je neprijateľné. 

 k podnetu 3 - Vyjadrenie p. Čaplu, k danému podnetu bolo zhrnuté do tvrdenia tým že sa pýtame  
 porušujeme zákon? 

      p. Martinkovičová vyjadrila názor, že takéto správanie nie je etické a vysvetlila svoj názor na  
 podnet, ktorý podáva. Hovorí, že športovci za posledné 2 roky sú na tom naozaj dobre, starajú sa o 
 nich, dávajú im veci a pripravujú ich. Tak tomu nebolo za p. Čaplu. Mrzí ma, keď p. Čapla stále  
 vyhľadáva a ubližuje komu sa dá. VV sa snaží robiť veci tak, aby boli športovci spokojní. 

 Odpoveď na otázku zverejňovania zápisníc VV jednoznačne vysvetlil p. Čaplovi predsedajúci  -  
 stanovy bod 4.4 g, jednoznačne hovorí, že zápisnice VV majú dostať členovia VV, nie členovia  
 všetkých klubov 

 p. Senko je maximálne pohoršený postojom p. Čaplu a pýta sa akým právom sa p. Čapla sťažuje na 
 VV, p. Senko je nesmierne hrdý na terajší VV na jeho počínanie. p. Senko dáva dôraz hlavne na  
 osočovanie a útoky. 

 p. Čapla reaguje na p. Senku a žasne, že si nepamätá na 25 rokov a na to, kto čo dostal a nechce sa 
 vyjadriť na to, či ich klub niečo  dostal. p. Čapla 23 rokov financoval SAPR z vlastných financií a 
 pokiaľ aj terajší VV bude mať za sebou 23 rokov existencie tak mu bude tiež gratulovať. 

 p. Baka je rozhorčený postojom p. Čaplu, ktorý  jeho klubu nedal ani stôl a nepodporil ani  
nomináciu na masters počas celej doby ako bol vo vedení p. Čapla. p. Baka je vďačný tomuto VV  
za nomináciu a podporu svojej reprezentácie. 

 Po vyjadreniach všetkých prítomných, ktoré prevažne boli negatívneho charakteru na počínanie p. 
 Čaplu a ktoré hodnotili všetci členovia klubov ako negatívne, nezmyselné a veci neprospievajúce sa 
 p. Čapla k veci už ďalej vyjadrovať nechcel. 

  
 Bod 2.1 Prerokovanie priestupkov Mariána Čaplu a návrh na Vylúčenie Mariána Čaplu z  

 členstva SAPR. 
 Mgr. Ľubomír Jagnešák podáva návrh na vylúčenie z členstva SAPR p. Mariána Čaplu, kedže podľa 

 článku 3, bod 3.4  stanov SAPR o vylúčení člena rozhoduje konferencia. 
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 Číslo a  návrh uznesenia: 02.1-2018 Konferencia SAPR schvaľuje vylúčenie Mariána Čaplu z 
 členstva SAPR 

Hlasovanie o návrhu: 
Za:12 
Proti:3 
Zdržal sa:2 

Výsledok hlasovania : schválené - neschválené 

Po hlasovaní p. Marián Čapla a p. Juraj Mudroch opustili konferenciu, čím sa mení počet     
 platných hlasov: 15 

Bod 2.2 Prerokovanie priestupkov Márie Janušicovej a návrh na vylúčenie Márie Janušicovej z  
členstva SAPR. 

 Mgr. Ľubomír Jagnešák podáva návrh na vylúčenie z členstva SAPR p. Máriu Janušicovú, kedže  
 podľa  článku 3, bod 3.4  stanov SAPR o vylúčení člena rozhoduje konferencia. 

 Číslo a  návrh uznesenia: 02.2-2018 Konferencia SAPR schvaľuje vylúčenie Márie   
 Janušicovej z členstva SAPR 

Hlasovanie o návrhu: 
Za:11 
Proti:0 
Zdržal sa:4 

Výsledok hlasovania : schválené - neschválené 

Bod 3 Informácia o hospodárení SAPR za rok 2017 
Správa o hospodárení SAPR vrátane vyúčtovania dotácie za rok 2017 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 24.01.2018 zaslané elektronicky aj v písomnej podobe na 
MŠVVaŠ. Z celkového vyúčtovania vyplýva, že boli dodržané dotačné položky.Výkonný výbor SAPR 
spracoval správu o hospodárení, ktorá bola dňa 13.3.2018 zaslaná všetkým klubom a taktiež zverejnená 
na webovom sídle ako Výročná správa 2017. 

Číslo a  návrh uznesenia: 03-2018 Konferencia SAPR schvaľuje správu o hospodárení SAPR 
Hlasovanie o návrhu: 
Za:13 
Proti:0 
Zdržal sa:2 

Výsledok hlasovania : schválené - neschválené 
Bod 4 Správa dozornej rady za rok 2017 
Dozorná rada realizovala kontrolu financovania za rok 2017 a spracovala Zápisnicu zo zasadnutia 
Dozornej rady. Všetky dokumenty preukazujúce stav hospodárenia za rok 2017 boli riadne zverejnené 
a skontrolované dozornou radou SAPR.  

Záver: Dozorná rada potvrdzuje, že použitie finančných prostriedkov v roku 2017 bolo                  
efektívne, hospodárne, účelné a účinné. 
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Číslo a  návrh uznesenia: 04-2018 správu dozornej rady za rok 2017 
Hlasovanie o návrhu: 
Za:14 
Proti:0 
Zdržal sa:1 

Výsledok hlasovania : schválené - neschválené 

Bod 5 Plán športových akcií na rok 2018 

     Organizácia domácich súťaží a podujatí:
     Majstrovstvá Slovenska senior a junior - Siladice - 17.3.2018 
     International  Slovakia armwresling cup  - Bratislava - 15.9.2018 -  zároveň 1. kolo SNLP 
     2.kolo SNLP - 1.12.2018  
     Top 5 - 11/2018 - Donovaly   
     3. kolo SNLP - 1/2019  
      Silná ruka SŠ - 9-12/2018:  
      Krajské kolá - podľa regionálnych potrieb  

• Finále - Košice   

Účasť športovcom na významných podujatiach 
      Majstrovstva Europy 26.5- 3.6.2018 v Sofii 
      Majstrovstva sveta 10/2018 v Turecku 

Číslo a  návrh uznesenia: 05-2018 Konferencia SAPR schvaľuje plán športových akcií na rok 
2018 

Hlasovanie o návrhu: 
Za:15 
Proti:0 
Zdržal sa:0 

Výsledok hlasovania : schválené - neschválené 

Bod 6 Informácia o kontrolórovi športu v SAPR  
Výkonný výbor SAPR informuje konferenciu, že v zmysle zákona o športe § 10-12 športová 
organizácia, ktorá je národným športovým zväzom je povinná mať zriadenú funkciu kontrolóra. 
Vzhľadom na to, že sú realizované kroky k tomu, aby SAPR sa stala členom Sportacordu, čo je prvou 
podmienkou na uznanie za národný športový zväz obdobie do konca roku 2018 chceme venovať práve 
tomu, aby všetky kroky potrebné v zmysle zákona o športe boli realizované v rámci prípravnej fázy. 
Podarilo sa nám v rámci rokovaní dohodnúť p. Vilhanovú, ktorá bude v rámci prípravnej fázy 
pripravovať všetky dokumenty ako aj postupy pre riadne uznanie za národný športový zväz. 
Konferencia SAPR bude o priebehu prípravnej fázy informovaná a výstupy budú prednesené na 
mimoriadnej konferencii, ktorú plánujeme v 12/2018.  
Dňa 20.4.2018 sme sa stali platným členom GAISF (Global association of international sports 
federations), čím sa definitívne začala prípravná fáza a kroky k riešeniu národnej športovej organizácie. 

Číslo a  návrh uznesenia: 06-2018 Konferencia SAPR berie na vedomie informáciu o 
kontrolórovi športu SAPR 
Hlasovanie o návrhu: 
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Za:15 
Proti:0 
Zdržal sa:0 

Výsledok hlasovania : schválené - neschválené 

Bod 7 Informácia o pripravovanej zmene smerníc  
Výkonný výbor SAPR informuje konferenciu, že  v zmysle zákona o športe  v rámci prípravnej fázy 
realizujeme aj úpravu všetkých smerní ako aj stanov SAPR. 
Konferencia SAPR bude informovaná a výstupy budú prednesené na mimoriadnej konferencii, ktorú 
plánujeme v 12/2018.  

Číslo a  návrh uznesenia: 07-2018 Konferencia SAPR berie na vedomie informáciu o 
pripravovanej zmene smerníc 
Hlasovanie o návrhu: 
Za:15 
Proti:0 
Zdržal sa:0 

Výsledok hlasovania : schválené - neschválené 

Bod 8 Schválenie rozpočtu na rok 2018 
Výkonný výbor SAPR predkladá na schválenie rozpočet na rok 2018 

Číslo a  návrh uznesenia: 08-2018 Konferencia SAPR schvaľuje rozpočet na rok 2018 
Hlasovanie o návrhu: 
Za:15 
Proti:0 
Zdržal sa:0 

Výsledok hlasovania : schválené - neschválené 
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Návrh rozpočtu na rok 2018

Výkonný výbor SAPR na svojom riadnom zasadnutí dňa 16.2.2018 na Donovaloch spracoval   
Návrh rozpočtu na rok 2018

Príjmy: A B

dotácie 42 916

členské príspevky 900

štartovné 2100

sponzorské príspevky 3000

príspevky športovcov na účasť na významných 
podujatiach

5500

SPOLU PRÍJMY 42 916 11500

Výdavky: A B

3.kolo SNLP 2000

Majstrovstvá SR 2000

Silná ruka stredných škôl 2000

1. kolo SNLP 2000

2. kolo SNLP 2000

vyhlásenie TOP 5 5000

1. Organizovanie domácich súťaží: 9000 6000

Majstrovstvá Európy 13000 2000

Majstrovstvá Sveta 18000 3500

2. účasť na významných športových súťažiach: 31000 5500

nájomné 2160

ostatné: medaily, poháre ….. 756

3. ostatné výdavky: 2916

Výdavky spolu: 42916 11500
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k bodu 9 Diskusia: 
Dotaz Martin Klimek - AWK Myjava žiadal stanovisko reprezentačného trénera p. Harčaríka, prečo 
športovec  Peter Čeleš bol zaradený do kategórie B - vysvetlenie podal p. Harčarík - športovec  bol 
zaradený do kategórie B preto, lebo nedosiahol výsledky na MS 2017. 

p. Senko v diskusii  ešte raz poďakoval VV za to, že sa snažia v rámci športu a vo vnútri SAPR vytvárať 
prostredie aktívne, spolupracujúce a vidieť, že “ťahajú za jeden koniec”. 

p. Harčarík v rámci diskusie požiadal p. Gregoričku o stanovisko k prestupu, ktorá sa týka športovkyne 
Liškovej -  disciplinárna komisia stanovila postup pre p. Gregoričku, ktorý do dnešného dňa nebol 
dodržaný. Vzhľadom na to, že k náprave nedošlo sa obe strany zhodli na tom, že vec ohľadom prestupu p. 
Liškovej dajú do poriadku v najbližšom prestupovom termíne t.j. do 31.5.2018. 

p. Uhlíř sa obrátil na výkonný výbor s otázkou,  aké iné zdroje financovania pre účely SAPR sú v riešení - 
výkonný výbor  prítomným vysvetlil, že všetky snahy smerujú k zaradeniu armwreslingu ako uznaného 
športu a zároveň k nominácii na národnú športovú asociáciu. 

Oliver Ferienčík - položil otázku kedy zaniká klub, na čo mu bolo v zmysle stanov vysvetlený postup. 

Výkonný výbor informoval všetkých predsedov klubov, aby do konca roka zrealizovali kroky smerujúce k 
inštitucionalizácii klubov - teda prideleniu IČA. 
Po vzájomnej diskusii nemá ICO už iba klub p. AWK Banská Štiavnica. 

Výpis uznesení: 
0.1-2018 Konferencia SAPR schvaľuje nový program zasadnutia 
1.-2018 Konferencia SAPR schvaľuje za zapisovateľa konferencie: Mgr. Libušu Tichoňovú 
02.1-2018 Konferencia SAPR schvaľuje vylúčenie Mariána Čaplu z členstva SAPR 
02.2-2018 Konferencia SAPR schvaľuje vylúčenie Márie Janušicovej z členstva SAPR 
03-2018 Konferencia SAPR schvaľuje správu o hospodárení SAPR  
04-2018 Konferencie SAPR schvaľuje správu dozornej rady za rok 2017 
05-2018 Konferencia SAPR schvaľuje plán športových akcií na rok 2018 
06-2018 Konferencia SAPR berie na vedomie informáciu o kontrolórovi športu SAPR 
07-2018 Konferencia SAPR berie na vedomie informáciu o pripravovanej zmene smerníc 
08-2018 Konferencia SAPR schvaľuje rozpočet na rok 2018 
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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: Zbojnícka koliba -  
 Oravská Jasenica 
Deň konania zasadnutia: 21.04.2018 
"  
Členovia orgánu prítomní na zasadnutí: 

p.č Meno a priezvisko delegáta Športový klub podpis

1 Jozef Rozbora 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 Rebeka Martinkovičová AWK Kráľová pri Senci

9 Mgr. Libuša Tichoňová AWK Kokava nad Rimavicou

10 Tibor Kvačkaj AWK ATU Košice

11 Tomáš Kiss AWK Bardejov

12 Pavel Baka AWK Liptovský Mikuláš

13 Samuel Hlúbik ŠKPR Trnava

14 Štefan Černák AWK Žarnovica

15 Oliver Ferienčík AWK Zvolen

16 Marcel Snirer AWK Prievidza

17 Martin Klimek AWK Myjava

18 Robert Miškev AWK Červeník

19 Ivan Gregorička AWK Dobrá Voda

20 Radoslav Dobrovič AWK Banská Štiavnica

Ján Germanus prezident SAPR
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