
Tabuľka 1

Zdrojová evidencia športového zväzu - Slovenská asociácia pretláčania rukou - 2018
a) názov alebo obchodné meno, Slovenská asociácia pretláčania rukou
b) adresa sídla, Vavrečka 311
c) právna forma, občianske zduženie
d) identifikačné číslo organizácie, 30811686
e) jedinečný identifikátor osoby, 18000
f) číslo bankového účtu a príjem a použitie

1. príspevku uznanému športu,

2. dotácie, SK46 0900 0000 0000 1147 3305
3. príspevku na národný športový projekt, SK46 0900 0000 0000 1147 3305
4. príspevku na športové poukazy,

5. sponzorského, SK26 0900 0000 0000 1149 0543
g) adresa elektronickej pošty, sekretariat@armsport.sk
h) druh športovej organizácie, športový zväz
i) druh športu, pretláčanie rukou
j) druh vykonávanej športovej činnosti, vykonávanie, organizovanie, podpora a rozvoj športu
k) meno a priezvisko štatutárneho orgánu, Ján Germanus
l) adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu, jan.germanus9295@gmail.com
m) meno a priezvisko kontrolóra, Mgr. Katarína Vilhanová
n) adresa elektronickej pošty kontrolóra, rinavilhanova@gmail.com
o) zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej 
organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum 
narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k 
športovej organizácii, 

Zdrojová evidencia športového zväzu:  SAPR - 2018 - amatérsky športovci

p) zoznam právnických osôb s príslušnosťou k 
športovej organizácii v rozsahu názov alebo obchodné 
meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo 
organizácie, právny titul a dátum vzniku príslušnosti k 
športovej organizácii, 

Zdrojová evidencia športového zväzu: SAPR - 2018 - športové kluby

q) výška ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a 
členského príspevku, 

50

r) dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 
alebo členského príspevku, 

28.2.

s) príslušnosť k športovým organizáciám, WAF, EAF
t) zoznam športových súťaží alebo športových 
podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom 
roku, 

International Slovakia armwresling cup- 1. kolo Slovenskej národnej ligy pretláčania                                                                                   
2. kolo Slovenskej národnej ligy pretláčania                                                                     
3. kolo Slovenskej národnej ligy pretláčania                                                                                                                                                                  
Majstrovstvá Slovenska seniorov a juniorov                                                                                                                                                      
Silná ruka stredných škôl

u) spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, Čestne prehlasujeme, že v zmysle § 66 máme spôsobilosť prijímateľa verejných 
prostriedkov:                                                                                                                       
- nebola nám uložená sankcia za závažné porušenie povinnosti podľa § 98 ods. 1 a                                             
- máme zriadený osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov                                                          
- stanovy sú v súlade s § 19 až 23 ako aj činnosť športového zväzu s právnou formou 
občianskeho združenia je v súlade s § 19 až 23

v) označenie zdrojovej evidencie. Zdrojová evidencia športového zväzu: SAPR 2018
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