
 
ZÁPISNICA 

Číslo zápisnice: VVSAPR 02/2020  

zo zasadnutia výkonného výboru SAPR 

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

 

Miesto konania zasadnutia: Námestovo 
Deň konania zasadnutia: 08.05.2020 

 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina) s platným hlasom: 
1.  Mgr. Gabriel Harčarik  
2. Ján Germánus  
3. Peter Kasan  
4. Dagmar Petrová  

Program zasadnutia: 
1. Schválenie Výročej správy za rok 2019 
2. Schválenie úpravy Plánu športovej prípravy Lucia Debnárová 
3. Schválenie úpravy Plánu športovej prípravy Rebeka Martinkovičová 
4. Schválenie smernice o Verejnom obstarávaní 
5. Príprava podkladov k Verejnému obstarávaniu 
6. Informácia o podaní projektu Podpora národných súťaží v armwrestlingu 
7. Diskusia 
8. Záver 

Zápisnica 
k bodu 1 Schválenie Výročnej správy za rok 2019 
Výkonný výbor schválil Výročnú správu za rok 2019, ktorá je prílohou zápisnice a predloží ju na      

schválenie na najbližšiu konferenciu 
Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 4 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 1/2020:  Schválenie Výročnej správy za rok 2019 

K bodu 2 Schválenie úpravy Plánu športovej prípravy Lucia Debnárová 
Výkonný výbor schválil úpravu Plánu športovej prípravy TOP teamu - Lucia Debnárová, na 

základe pokynov a odporúčaní MŠVVaŠ v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyplývajúcou so 
šírenia ochorením COVID 19. 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
Za: 4 
Proti:0 
Zdržal sa:0 

Uznesenie č. 2/2020:  Schválenie úpravy Plánu športovej prípravy Lucia Debnárová 



K bodu 3 Schválenie úpravy Plánu športovej prípravy Rebeka Martinkovičová 
Výkonný výbor schválil úpravu Plánu športovej prípravy TOP teamu - Rebeka Martinkovičová, 

na základe pokynov a odporúčaní MŠVVaŠ v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyplývajúcou so 
šírenia ochorením COVID 19. 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
Za: 4 
Proti:0 
Zdržal sa:0 

Uznesenie č. 3/2020:  Schválenie úpravy Plánu športovej prípravy Rebeka Martinkovičová 

k bodu 4 Schválenie smernice o Verejnom obstarávaní 
Výkonný výbor schválil smernicu o Verejnom obstarávaní, ktorá je prílohou zápisnice a predloží 

ju na schválenie na najbližšiu konferenciu 
Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 4 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 4/2020:  Schválenie smernice o Verejnom obstarávaní 

k bodu 5 Príprava podkladov k Verejnému obstarávaniu  
Výkonný výbor na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020 v 

súvislosti s pridelenými kapitálovými výdavkami v sume 10 000 Eur na kúpu: IsoForce izokinetické 
diagnosticko-tréningové zariadenie na meranie silových schopností, stroje na tréning silových 
sdchopností poveril spracovaním špecifikácie Mgr. Gabriela Harčaríka, ktorý informácie poskytne 
na ďalšie spracovanie pri verejnom obstarávaní. 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 4 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 5/2020:  Schválenie prípravy podkladov a  špecifikácie verejného 

obstarávania na kapitálové výdavky v zmysle zmluvy.  

k bodu 6 Informácia o podaní projektu “Podpora národných súťaží v armwrestlingu” 
Ján Germanus informoval prítomných o podaní projektu “Podpora národných súťaží v 

armwrestlingu”, ktorým sme žiadali dotáciu vo výške 10 000 Eur na realizáciu týchto súťaží:  
- Majstrovstvá Slovenska seniorov 
- Majstrovstvá Slovenska juniorov 
- 1. kolo SNLP 2020/2021 - Západné SR- v mesiaci 8-9/2020 
- 2. kolo SNLP 2020/2021 - Východné SR - v mesiaci 10-11/2020 
- Finále Silnej ruky stredných škôl v mesiaci 11/2020- BraLslava

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 4 
proti: 0 
zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 6/2020:  Schválenie informáciu o podaní projektu “Podpora národných 
súťaží v armwrestlingu” 

k bodu 7 Diskusia 
7.1 Bezodkladné úlohy SAPR v súvislosti s ukončením mimoriadnej situácie 
Mgr. Gabriel Harčarík dáva do pozornosti, že bezodkladne po ukončení mimoriadnej situácie 

v súvisloslosti so šírením ochorenia COVID 19 treba: 
- pripraviť riadnu konferenciu s voľbou do orgánov 
- pripraviť oblastné, okresné, regionálne súťaže, aby športovci mali zabezpečené 3-štarty 



Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 4 
proti: 0 
zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 7.1/2020:  Schválenie informáciu o bezodkladnej príprave Volebnej 
konferencie SAPR a príprave súťaží. 

7.2 Mgr. Gabriel Harčarík na prípravu podkladov potrebných pre zabezpečenie riadneho 
verejného obstarávania na nákup strojov a zariadení je potrebné vycestovať osobne do Trenčína 
a požiadal výkonný výbor o súhlas s poskytnutím cestovných náhrad na tento účel. 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 4 
proti: 0 
zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 7.2/2020:  Schválenie cestovných náhrad pre Mgr. Harčaríka na účel 
spresnenia verejného obstarávania. 



 
UZNESENIE 

zo zasadnutia výkonného výboru SAPR 

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

 

Miesto konania zasadnutia: Námestovo 
Deň konania zasadnutia: 8.5.2020 

 

1/2020:   Schválenie Výročnej správy za rok 2019 
2/2020:   Schválenie úpravy Plánu športovej prípravy Lucia Debnárová  
3/2020:   Schválenie úpravy Plánu športovej prípravy Rebeka Martinkovičová  
4/2020:   Schválenie smernice o Verejnom obstarávaní 
5/2020:   Schválenie prípravy podkladov a  špecifikácie verejného obstarávania na   

  kapitálové výdavky v zmysle zmluvy.  
6/2020     Schválenie informáciu o podaní projektu “Podpora národných súťaží v       

  armwrestlingu” 

7.1/2020:  Schválenie informáciu o bezodkladnej príprave Volebnej konferencie SAPR a   
 príprave súťaží. 

7.2/2020:  Schválenie cestovných náhrad pre Mgr. Harčaríka na účel spresnenia verejného   
 obstarávania. 

Zapísala: Dagmar Petrová 

Overil: Mgr. Gabriel Harčarík PhD. 



 

Prezenčná listina 
zo zasadnutia výkonného výboru SAPR 

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

 

Miesto konania zasadnutia: elektronické zasadanie 
Deň konania zasadnutia: 08.05.2020 

 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí: 

1.  Ján Germánus    elektronická účasť 

2.  Mgr. Gabriel Harčarik   elektronická účasť 

3. Peter Kasan     elektronická účasť 

4. Dagmar Petrová                              elektronická účasť 

Hostia prítomní na zasadnutí: 

1.  .................................    ................................................................. 

2.  ..................................    .................................................................... 
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