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Správa prezidenta SAPR za rok 2019 

1. ČINNOSŤ VÝKONNÉHO VÝBORU V ROKU 2019  

Zloženie výkonného výboru  
Prezident SAPR:  Ján Germanus 
Viceprezident SAPR:  Mgr. Ľubomír Jagnešák  
Členovia VV:  Peter Kasan 
   Mgr. Gabriel Harčarík PhD  
Zástupca športovcov: Dagmar Petrová 

Výkonný výbor SAPR v roku 2019 zasadal celkom 3-krát, pričom na svojich zasadnutiach sa 
zaoberal:  

 prípravou riadnej konferencie SAPR, vrátane vyhondotenia činnosti jednotlivých orgánov 
SAPR a zhodnotenia ekonomických ukazovateľov, čerpania dotácie 
 zmenou váhových kategórií žien 
 stanovením postupov športovcov na medzinárodných súťažiach bez nominácie SAPR 
 zabezpečením technického vybavenia organizácie súťaží - jednotný progam na vyhodnotenie 
výsledkov 
organizáciou reprezentačných sústredení pre športovcov 

2. ČINNOSŤ GENERÁLNEHO SEKRETÁRA V ROKU 2019  
Sekretariát SAPR zastupuje a jeho výkon má na starosti Dagmar Petrová, z činnosti v roku 2019 
vyberáme:  

administratívna príprava súťaží - zabezpečenie výsledkových listín, prezenčiek a spracovanie 
databázy výsledkov, informovanie športovcov klubov o činnosti SAPR, správy a aktuality zo 
súťaží  
zabezpečenie prípravy reprezentácie na MS, ME - rezervácia ubytovania, dopravy  
spracovanie matriky športovcov  
spracovanie matriky klubov  

3. NAŠE ÚSPECHY  

Stali sme sa Národným športovým zväzom  
v roku 2019 sme získali financie z MŠVVaŠ SR na Národné športové projekty  
máme jednotnú matriku športovcov 
budujeme odbornú základňu armwresligu - rozhodcov, trénerov, ktorá sa neustále vzdeláva a 
rozvíja   
vytvorili sme podmienky pre športovcov na účasť na medzinárodných súťažiach  
budujeme silnú reprezentáciu s medailovými možnosťami na svetových súťažiach  

4. VÍZIE A CIELE DO ROKU 2020  
v roku 2020 rozšíriť športovú základňu hlavne v kategórii do 23 rokov a rozšíriť a sprístupniť 
tento šport širokým masám realizáciou regionálnych súťaží  
uchádzať sa o financie aj formou 2% z daní 

Spracoval: Ján Germanus, prezident SAPR dňa 31.1.2019  



Správa Dozornej rady za rok 2019 

Správa o činnosti kontrolóra SAPR za rok 2019 
Správa o činnosti dozornej rady SAPR za rok 2019 

Správu vyhotovuje za celú dozornú radu SAPR jej predseda, nakoľko v zmysle Zákona 
č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a v zmysle platných stanov SAPR funkciu kontrolóra vykonáva predseda dozornej rady SAPR. 
 Činnosť kontrolóra národného športového zväzu sa riadi predovšetkým Zákonom 
č. 440/2015 Z. z. o športe, ktorý stanovuje kontrolórovi úlohy paragrafom 13.  
 Kontrolná činnosť bola zameraná na priebežnú kontrolu zápisníc zasadaní z Konferencie, 
Výkonného výboru a zasadaní jednotlivých komisií. Kontrola sa tiež týkala priebežnej kontroly 
účtovných dokladov, zverejňovania povinne zverejňovaných údajov prijímateľa verejných 
prostriedkov, zverejňovania údajov vyplývajúcich zo Zákona o športe. Kontrolór sa zúčastňoval na 
zasadnutiach najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu.  

Činnosť kontrolóra SAPR v roku 2019 pokračovala v zameraní na transformáciu SAPR 
na národný športový zväz. Kontrolór sa s generálnou sekretárkou zúčastnil osobného prerokovania 
vo veci súladu stanov s §19 až 23 Zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov u Hlavného kontrolóra športu a následne sa podarilo získať 
Osvedčenie o uznaní za národný športový zväz – 23. 09. 2019. 

Kontrolór pravidelne vyhotovoval správu o svojej činnosti, ktorú dával na vedomie VV 
a sekretariátu. Boli poskytnuté konzultácie týkajúce sa bežnej činnosti SAPR. 
 Kontrolór sa zúčastnil troch školení kontrolórov národných športových zväzov a vyhotovil 
podrobné správy pre členov komisií a členov výkonného výboru s odporúčaniami.  

Bola vykonaná kontrolná činnosť so zameraním na náležitosti účtovných dokladov 
s výsledkom – bez nedostatkov. 

Niektoré oblasti, v ktorých kontrolórka navrhla aktualizáciu, prípadne upozornila na znenie 
zákona: zverejnenie aktualizovaného zoznamu talentovaných športovcov, návrh na vypracovanie 
smernice pre verejné obstarávanie. 

O konzultácie kontrolóra SAPR nepožiadal počas roku 2019 žiadny kontrolór športových 
organizácií, ktoré sú členmi SAPR.  
 Všetci členovia výkonného výboru, účtovníčka a členovia komisií poskytli kontrolórovi 
plnú súčinnosť.  
 Na základe ustanovení §13 Zákona o športe kontrolór SAPR konštatuje, že počas roku 2019  

nedošlo k nedostatkom 
pri nakladaní s verejnými prostriedkami v hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia 
verejných prostriedkov, právne predpisy, stanovy SAPR a rozhodnutia SAPR boli dodržané. 

Banská Bystrica, 06. 03. 2020 

Mgr. Katarína Vilhanová 
       kontrolór SAPR 



Správa Disciplinárnej komisie za rok 2019 
Disciplinárna komisia:  PhDr. Andrea Martinkovičová 

                                          Ing. Matúš Hlúbik 

                                          Ivan Gregorička 

1. Činnosť disciplinárnej komisie v roku 2019       

V roku 2019 disciplinárna komisia riešila päť podnetov. 

1. podnet:  porušenie Disciplinárneho poriadku, štart na súťažiach neorganizovaných SAPR bez jej 
súhlasu. Podľa Disciplinárneho poriadku dostali ústne a písomné napomenutie všetci športovci 
z dotknutých klubov ktorí sa dopustili previnenia. 

2. podnet: neoprávnený štart športovca za klub v ktorom nie je podľa matriky SAPR riadne 
evidovaný. Menovaný športovec bol riešený ústnym a písomným napomenutím. 

3. podnet: podnet prišiel od Svetovej armwrestlingovej federácie(WAF) kde sa riešila súťaž 
Senecká ruka neoprávnené použitý názov (World Cup) pričom prišlo k opakovanému porušeniu už 
aj spred roka. Vzhľadom k skutočnostiam podľa platného Disciplinárneho poriadku Disciplinárna 
komisia navrhla konferencii SAPR zaradiť do programu konferencie hlasovanie o vylúčení AWK 
Senec zo SAPR. 

4. podnet: v tomto podnete išlo o 9 športovcov ktorí sa zúčastnili súťaže „Profesional  Armwrestling 
World Cup 2019“ ktorá bola v rozpore s pravidlami SAPR a WAF. Dvaja zo športovcov dostali 
ročný zákaz zúčastňovať sa súťaží WAF/EAF/SAWA. Ostatných sedem športovcov dostalo ústne 
pokarhanie s podmienkou Disciplinárnej komisie že sa nezúčastnia súťaže pod PAL/URPA s opciou 
pri porušení podmienky na doživotný zákaz športovej činnosti pod SAWA. 

5. podnet: vo veci svojvoľného, neoprávneného použitia loga Reebok  Lion  sport na 
reprezentačnom drese na ME v Loutraki – Grécko, išlo o porušenie štatútu reprezentanta. 
Disciplinárna komisia udelila trest v nasledujúcom rozsahu – športovec bol preradený z A 
kategórie reprezentácie do  B kategórie čím mu vzniklo uhradiť 50% nákladov na účasti na MS. 
Postih sa dotkol aj reprezentačného trénera nakoľko si na ME nevšimol toto porušenie  športovca. 
Za nesplnenie si svojich povinností  reprezentačného trénera na ME bude na MS ohodnotený iba 
50% obvyklej odmeny.  

2. Návrhy a odporúčania 

Odporúčame všetkým vedúcim klubov aby  svojim športovcom opäť  pripomenuli  našu 
Disciplinárnu smernicu podľa ktorej sa ma riadiť každý športovec a tak predídeme zbytočným 
podnetom a chybám. 

29.02.2020                                                                           PhDr. Andrea Martinkovičová 

                                                                                               predseda  DK 



Správa reprezentačných trénerov za rok 2019 
	 Slovenská juniorská reprezentácia sa v roku 2019 zúčastnila ME v Loutraky (Grécko) MS 
v Constance (Rumunsko). Na majstrovstvách Európy sa po prvýkrát naši reprezentanti zúčastnili 
kategórie do 15 rokov, kde sa predstavili Soňa Scholzová a Natália Richterová, ktorá získala bronz 
v ľavej ruke a striebro v pravej. Do 18 rokov sa medailovo presadila Dominika Barošov zlato 
v ľavej ruke a striebro v pravej. Jediný úspešný junior bol Stanislav Richter, keď získal bronz 
v pravačke. V kategórii do 21 rokov sa presadili: Martina Sojková zlato v ľavej ruke,  Klaudia 
Lišková bronz v pravej ruke, Kristína Bobovčáková bronz v ľavej ruke.  
 Na majstrovstvách sveta sa medailovo presadili v kategórii do 15 rokov  Soňa Scholzová 
bronz ľavou rukou a Natália Richterová, ktorá získala striebro v ľavej ruke aj v pravej.  Do 18 
rokov sa medailovo presadila Dominika Barošov bronz v ľavej ruke aj pravej. Jediný úspešný junior 
bol Stanislav Richter, keď získal bronz v pravačke. V kategórii do 21 rokov sa presadili:  Kristína 
Bobovčáková bronz v ľavej aj  pravej ruke.  
 Najúspešnejšou juniorkou sa stala Barbora Bajčiová, ktorá vyhrala ME aj MS pravou aj 
ľavou rukou + pridala aj zlato medzi ženami. 
 Chlapci zaostávajú výkonnostne  za Európskou a svetovou špičkou. Mali by  zapracovať v  
silovej príprave ako aj technicko-taktickej, kde vidím rezervy . Odporúčal by som častejšiu 
konfrontáciu na medzinárodných turnajoch, alebo štartovať v seniorských kategóriách. 
 Odporúčam sa v budúcnosti sústrediť na kategóriu do 15 rokov, kde potrebujeme hľadať 
nové talenty. Na svetovom šampionáte boli športovci z krajín východného bloku na veľmi vysokej 
úrovni hlavne po technicko-taktickej stránke. Taktiež by bolo potrebné organizovať  viac sústredení 
pre talentovanú mládež, ale na to by sme potrebovali viac finančných prostriedkov na pokrytie 
nákladov. 

7.3.2020      Mgr. Gabriel Harčarík,  
       juniorský reprezentačný tréner 

Seniorská reprezentácia v roku 2019 

1. činnosť v roku 2019 
Slovenská seniorská reprezentácia mala úspechy hlavne v stálej a kvalitnej ženskej  reprezentácii 
ktorá získala 2. Miesto v hodnotení žien  na Majstrovstvách sveta 2019, Rumunsko a to iba s štyrmi   
pretekárkami: Babayeva, Debnárová, Martinkovičová, Bajčiová. Bajčiová súťažila prvýkrát 
v seniorskej kategórii kde v ľavačke obsadila 5. miesto a v pravačke predviedla výborné zápasy 
v semifinále a finále. Získanie jej titulu v najťažšej ženskej kategórii je odzrkadlením systematickej 
dlhodobej prace trénera Petra Kasana. 
Snežana Babayeva predviedla výborný výkon v ľavačke kde v opakovanom finále získala titul 
majsterky sveta. Pravá ruka nevyšla podľa predpokladov a získala bodované 5. miesto. 
Lucia Debnárová prispela k bodovaniu družstiev 5. miestom v ľavačke. Pravá ruka je dlhodobo 
zranená čo sa teraz výrazne podpísalo na výkone. 
Rebeka Martinkovičová ako jediná získala medailu v oboch rukách čím opäť dokázala vyrovnanosť 
rúk. Ľavou aj pravou rukou získala bronz. 

Majstrovstvá Europy v Grecku znamenali v hodnotení krajín pre Slovensko 6. Miesto a náš ženský 
tým obsadil  2. miesto 
S mužov obsadil Ivan Gregorička v pravej ruke bodované 6. miesto. Slovenské ženy priniesli 
z majstrovstiev Európy spolu 6 medailí, keďže každá z nich medailovala v oboch rukách.  



Snežana Babayeva predviedla suverény výkon v ľavačke kde získala zlato. V pravej ruke získala po 
minuloročnom zranení striebro. 
Lucia Debnárová jednoznačne vyhrala ľavačku a v pravačke si po ťažkých bojoch odniesla bronz.  
Rebeka Martinkovičova získala v oboch rukách striebro čo je do ďalšej sezóny aj s výkonom na 
majstrovstvách sveta veľkým prísľubom, keďže treba popracovať hlavne na taktike boja. 

Čo sa týka mužskej reprezentácie, základným problémom bolo vzdanie sa možnosti reprezentácie 
kvôli zraneniu, pripadne pracovným povinnostiam. 

Masters a disabled –štandardne kvalitné výkony. Úspech vychádza aj z faktu, že sa  športovci 
zúčastňujú SNLP v kategóriách seniorov 

     2.   návrhy, vízie ciele  

- individuálne konzultácie a zhodnotenie tréningového procesu športovca ako aj tréningovej 
disciplíny 

- vplývať na reprezentantov ako aj na ich trénerov a predsedov klubov aby sa zúčastňovali 
SNLP 

- zavedenie testovania na reprezentačných stretnutiach a sústredeniach 
- možnosť priamych tréningových konzultácii reprezentačného trénera priamo v kluboch -  

trénerský trip po kluboch 
 

        Mgr. Tomáš Kiss 
        seniorský reprezentačný tréner 



Správa hlavného rozhodcu za rok 2019 
Počas roka 2019 sa z  uvedených rozhodcov v zozname ak7vne zapojilo a rozhodovalo na súťažiach 
organizovaných SAPR   väčšina rozhodcov. Na kolách SNLP sa zúčastňuje  vždy 5 až 6 rozhodcov plus 
výsledkár , ktorého nám počas celého roka robila Monika Mináriková, čo by som opäť osobne vyzdvihol. 
SAPR sa podarilo zadovážiť nový výsledkový systém , ktorý je zároveň jediným oficiálnym systémom pre 
súťaže WAF.  

Prácu všetkých rozhodcov nadmieru oceňujem a za ich kvalitné výkony vraví aj samotný fakt že počas roka 
na všetkých súťažiach neboli znesené žiadne protesty . Situácia s počtom rozhodcov sa mierne zlepšila po 
zorganizovaní rozhodcovského seminára , ktorý viedol Ivan Gregorička v spolupráci so mnou ako hlavným 
rozhodcom pod zášYtou SAPR. Novo zaškolený rozhodcovia sa ak7vne zúčastňovali na súťažiach SAPR 
a rozhodovali nadmieru objek7vne a v rámci všetkých pravidiel. Medzi najak7vnejších nových rozhodcov 
jednoznačne patrili Barbora Bajčiová a Patrik Juhás. Barbore sa dokonca podarilo ak7vne rozhodovať na 
medzinárodnej súťaži v Novom Jičíne pod mojim dohľadom.    

Momentálny spôsob odmeňovania rozhodcov na základe dohody o vykonaní práce považujem dostačujúci 
a v plnej miere vyhovujúci. Do budúcna by som navrhoval aby sa pred každou súťažou uskutočnil 
dobrovoľný rozhodcovský seminár pre všetkých rozhodcov a pre nominovaných na danú súťaž by bol 
zahrnutý do dohody o vykonaní práce.   

Vypracoval : Ing. Matúš Hlubík      V Trnave dňa 03.03.2020   

Zoznam aktuálnych rozhodcov za rok 2019 .    

Rozhodcami III. Triedy sa stali : Barbora Bajčiová, Kris7na Bobovčáková, Patrik Juhas, Adrián Židzik, 
Samuel Krausko, Marcel  Šnírer 

Meno Priezvisko Trieda t.č. email adresa

Michal Maťaš 3 0911 92 60 86 miso.matas@gmail.com Bardejov

Rebeka Martinkovičévá 3 0905 64 33 35 r.martinkovicova95@gmail.com Hrubý Šúr

Roman Tenkel 3 0908 14 88 80 tenkel.roman@azet.sk Banská Štiavnica

Monika Mináriková výsl. 0911 57 05 07 moniqe.min@gmail.com Senec

Tomáš Kiss 2 0918 78 85 80 tomas.kiss@atlas.sk Bardejov

Oliver Hric 3 0915 15 67 93 oliverhric3@gmail.com Prešov

Dagmar Petrová 2 0905 16 24 24 daska.petrova@gmail.com Králová pri Senci

Radovan Čontofalský 3 0949 35 40 07 Prešov

Stanislav Ševčík 3 0907 14 28 72 Prešov

Richard Pápay 3 0910 68 85 52 Močenok

Gabriel Harčarík 2 0908 33 68 33 harcarik7@yahoo.com Prešov

Ivan Gregorička 1 0908 12 24 08 Dobrá Voda

Matúš Hlubík 1 0907 31 69 14 Trnava 

Viera Kissová 3 Bardejov
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Športové výsledky roku 2019 
Aj v tomto roku sme zaznamenali množstvo medajlových umiestnení a naša medajlová zbierka sa 
tento rok rozšírila o úžasných 33 cených kovov. Tento rok to bolo dokonca o 2 zlaté medajle viac 
ako v minulom roku. No a kto bol nakoniec z našich najleopší a kto sa dostal do TOP 5 a kto bol 
víťazom?  
Do top 5 sa svojimi vyýsledkami prebojovali: 

Bc. Rebeka Martinkovičová           (AWK Kráľová pri Senci) 
Snizhana Babaieva                         (AŠK Orava) 
Lucia Debnárová                            (ŠK Lucie Debnárovej) 
Peter Spusta                                    (AWK Prešov) 

Viťazkou TOP 5 za rok 2019 sa stala:          Barbora Bajčiová                  (AWK Bul Team Orava)  
Junior roka : Stanislav Richter (AWK Bul Team Orava) 
Juniorka roka: Barbora Bajčiová (AWK Bul Team Orava) 
Objav roka: Kristína Bobovčáková (AWK Prešov) 
Medzi ocenenými za úspešnú reperzentáciu SAPR boli: Martina Sojková (ŠKPRv Trnava), 
Dominika Barošová (AWK Warrior Prievidza), Klaudia Lišková (AWK Dobrá Voda), Štefan 
Nevedel (AŠK Orava) Soňa Scholtzová (AWk Prešov) a Natália Richterová (AWK Bul Team 
Orava) 
Medzi klubmi zvíťazili  celkovo:  
1. AWK Prešov,  
2. AWK Dobrá Voda  
3. AWK Bul Team Orava 
Ocenení boli aj: 

Kristián Benčík (AWK Dobrá Voda) - cena za SAPR za pomoc pri záchrane života 
Dagmar Petrová (AWK Kráľová pri Senci) za  prvnú reprezentačnú medailu v kategórii masters 
pre SVK 
Marcel Šnírer (AWK Prievidza) a Samuel Hlubík (ŠKPR TT) za osobitný prínos k rozvoju 
armwrestlingu 
Ivan Gregorička (AWK Dobrá Voda) za organizáciu medzinárodnej súťaže Dobrovodská 21-tka 
Monika Mináriková (AWK Kráľová pri Senci ) za prácu hlavného výsledkára SAPR v roku 
2019 
Tomáš Kiss a Gabriel Hračarik  za trénerský reprezentačný prínos v roku 2019 

Vedenie SAPR a podakovanie za ich prácu vo funkčnom období. Všetci ocenení športovci a 
ocenené kluby si prevzali okrem trofejí aj doplnky výživy. Všetkým oceneným srdečne gratukujeme 
a samozrejme ďakujeme za výbornú reprezentáciu Slovenska, SAPR ale aj svojich klubov. 



Správa o čerpaní dotácie za rok 2019 
V roku 2019 sme na základe Zmluvy č. 0358/2019/SŠ získali dotáciu pre oblasť 
športu v celkovej výške 89 709 Eur. Podrobný rozpis čerpania dotácie sa 
nachádza na www.armsport.sk a čerpanie finančnej dotácie bolo pravidelne 
zverejňované počas celého roka. 
Záverečné vyúčtovanie dotácie bolo zaslané na MŠ VVaŠ SR dňa: 7.1.2020. 








Účtovná závierka za rok 2019 

Náklady Číslo
riadku

Činnosť Bezprostredne
predchádzjúce

účtovné obdobieHlavná
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

Číslo
účtu

b c 41 2 3a

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) IČO / SID3 0 8 1 1 6 8 6

501 01Spotreba materiálu 2158 8118 10276

502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar

511 04Opravy a udržiavanie

512 05Cestovné 883 27184 28067

513 06Náklady na reprezentáciu

518 07Ostatné služby 10338 30126 40464

521 08Mzdové náklady 306 7512 7818

524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie 107 2519 2626

525 10Ostatné sociálne poistenie

527 11Zákonné sociálne náklady

528 12Ostatné sociálne náklady

531 13Daň z motorových vozidiel

532 14Daň z nehnuteľností

538 15Ostatné dane a poplatky 17 17

541 16Zmluvné pokuty a penále

542 17Ostatné pokuty a penále

543 18Odpísané pohľadávky

544 19Úroky

545 20Kurzové straty 100 22 122

546 21Dary

547 22Osobitné náklady 536 14303 14839

548 23Manká a škody

549 24Iné ostatné náklady

551 25Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku 55 55

552 26
Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

553 27Predané cenné papiere

554 28Predaný materiál

555 29Náklady na krátkodobý finančný majetok

556 30Tvorba fondov

557 31Náklady na precenenie cenných papierov

558 32Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

561 33Poskytnuté príspevky organizačným
zložkám

562 34Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám

563 35Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565 36Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
dane

567 37Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

38Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r.37 14500 89784 104284
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• meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktorým 
športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 000 
eur, a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené, 

•  Čajka kompany s.r.o :                                21 995 Eur 
• administratívne spracovanie:                       10 380 Eur 
• organizácia, príprava a realizácia súťaží:    10 400 Eur 
• výživové doplnky:                                         1 215 Eur 

DF190010 190105 29/05/19 administratívne spracovanie 47604603 Čajka kompany s.r.o 2 500,00
DF190013 190207 31/07/19 administratívne spracovanie 47604603 Čajka kompany s.r.o 2 500,00
DF190016 192408 10/09/19 Organizácia, príprava a 

realizácia súťaže 
47604603 Čajka kompany s.r.o 1 300,00

DF190026 191007 8.10.2019 Organizácia, príprava a 
realizácia súťaže 

47604603 Čajka kompany s.r.o 1 300,00

DF190028 190921 8.10.2019 výživové doplnky 47604603 Čajka kompany s.r.o 1 215,00
DF190029 190110 8.10.2019 administratívne spracovanie 47604603 Čajka kompany s.r.o 2 500,00
DF190035 191116 25.11.2019Organizácia podujatia 

názov 
podujatia :Majstrovstvá 
Západného Slovenska 
miesto konania : 
termín :  
počet aktívnych účastníkov :  
organizačná príprava a 
realizácia

47604603 Čajka kompany s.r.o 1 300,00

DF190037 191115 25.11.2019Organizácia podujatia 
názov 
podujatia :Reprezentačné 
sústredenie a vyhlásenie 
TOP 5 
miesto konania :Vavrečka 
termín : 15-16.11.2019 
počet aktívnych účastníkov : 
42                  výživoté 
doplnky 

47604603 Čajka kompany s.r.o 3 500,00

DF190038 21116 25.11.2019Organizácia podujatia 
názov podujatia :Silná ruka 
stredných škôl 
miesto konania :Prešov, 
Prievidza, Trnava, Dolný 
Kubín, Bratislava, Košice 
termín : 25.10-22.11.2019 
počet aktívnych účastníkov :                  
organizačná príprava a 
realizácia 

47604603 Čajka kompany s.r.o 3 000,00

DF190039 191130 13.12.2019administratívne spracovanie 47604603 Čajka kompany s.r.o 2 500,00
DF190040 191212 13.12.2019administratívne spracovanie 47604603 Čajka kompany s.r.o 380,00



Dôležité zmeny SAPR v roku 2019 

•  Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente SAPR v roku 2019 

Mimoriadna konferencia SAPR dňa 13.7.2019 schválila zmenu stanov na základe podnetu 
hlavného kontrolóra športu v súvislosti so žiadosťou SAPR za Národný športový zväz. 
Zmena stanov bola jednohlasne prijatá. 

•  zmeny v zložení orgánov 

 Mandátová komisia - voľba dňa: 27.4.2019 
 Predseda: Dagmar Petrová 
 Členovia: Oliver Ferienčík, Martin Klimek 

 Volebná komisia - voľba dňa 27.4.2019 
 Predseda: Samuel Hlúbik 
 Členovia: Pavol Senko, Tomáš Kiss 

 Disciplinárna komisia - voľba dňa 27.4.2019 
 Predseda: Andrea Martinkovičová 
 Členovia: Matúš Hlúbik, Ivan Gregorička 

 Dozorná rada - voľba dňa 27.4.2019 
 Predseda: Katarína Vilhanová 
 Členovia: Peter Spusta, Marcel Šnírer 

 Menovanie zástupcu športovcov - za člena výkonného výboru  
  dňa 13.7.2019: Dagmar Petrová 

Vymenovanie zástupcu športovcov, ktorá vyplýva z ustanovenia § 19 ods. 1 písm. e) 
Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe členom najvyššieho výkonného orgánu je najmenej jeden 
zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 
športovcov. Na mimoriadnej konferencii dňa 13.7.2019 bol predložený návrh za menovanie 
zástupcu športovcov: Dagmar Petrova, ktorá predložila zároveň 54 platných hlasov 
športovcov.
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