
 
ZÁPISNICA 

Číslo zápisnice: VVSAPR 01/2020  

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: 08.02.2020 

 

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

Program zasadnutia: 
1. Schválenie Plánu športových aktivít SAPR 
2. Informácia o vyúčtovaní dotácie za rok 2019 
3. Informácia o schválenej zmluve Národnému športovému zväzu na rok 2020 
4. Informácia o členskej základni športovcov - stav k 31.12.2019 
5. Návrh rozpočtu na rok 2020 
6. Príprava výročnej správy za rok 2019 
7. Stanovenie termínu riadnej konferencie SAPR 
8. Zmluva top tím 2020 
9. Diskusia 
10.Záver 

Zápisnica 
k bodu 1 Schválenie Plánu športových aktivít SAPR 
Výkonný výbor schválil Plán športových aktivít SAPR na rok 2020, ktorý je prílohou zápisnice. 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 1/2020:  Schválenie Plánu športových aktivít SAPR na rok 2020 

K bodu 2 Informácia o vyúčtovaní dotácie za rok 2019 
Dňa 15.1.2020 sme zaslali vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho 
rozpočtu v oblasti športu za rok 2019 na Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu. 
Informácia o čerpaní dotácie bola pravidelne zverejňovaná na stránke www.armsport.sk, kde je 

http://www.armsport.sk


zároveň zverejnené aj celkové čerpanie dotácie. Členovia výkonného výboru schválili 
vyúčtovanie dotácie za rok 2019. 

Hlasovanie: 
Za: 5 
Proti:0 
Zdržal sa:0 

Uznesenie č. 2/2020:  Členovia výkonného výboru schválili Vyúčtovanie dotácie za rok 
2019 

k bodu 3 Informácia o schválenej Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 
2020 

Dňa 17.1.2020 je účinná Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu na rok 2020 vo 
výške 30 000 Eur. Zmluva je zverejnená na stránke www.armsport.sk a príjem je zapracovaný do 
návrhu rozpočtu na rok 2020. 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 3/2020:  VV SAPR berie na vedomie schválenú Zmluvu o poskytnutí 

príspevku uznanému športu za rok 2020. 

k bodu 4 Informácia o členskej základni SAPR 
Vzhľadom na to, že SAPR bola v roku 2019 uznaná za národný športový zväz a armwresling 

uznaným športom, je potrebné zamerať pozornosť na rozšírenie členskej základne športovcov a 
to hlavne v kategórii do 23 rokov. Apelujeme teda na všetkých predsedov klubov, aby zvýšili 
starostlivosť o mládež v kluboch a získavali tak aktívnych športovcoch popularizáciou športu na 
regionálnej úrovni. VV SAPR do Plánu športových aktiví začlenil nové súťaže s prioritou rozšíriť 
možnosti zapájania sa do športových aktivít. Zároveň prijímajú uznesenie s cieľom zvýšiť aktivity 
s mládežou v roku 2020. Na návrh G.Harčaríka ďalšou možnosťou ako rozšíriť členskú základňu 
je osloviť profesorov telesnej výchovy v D.Kubíne, Lipanoch, ktorí už realizovali súťaže v 
armwreslingu a prejavili záujem o uvedené športové aktivity, aby sa stali členmi SAPR. Ako 
motiváciu pre ich získanie k spolupráci, ako aj motiváciu pre ostatné kluby navrhuje vyhlásiť 
súťaž, kde najväčší klub s najvyšším počtom  nových športovcov  do 23 rokov získa kladku, 
prípadne športové vybavenie. 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 4/2020:  VV SAPR odporúča zvýšiť úsilie na zväčšenie členskej základne 

športovcov hlavne do 23 rokov popularizáciou armwreslingu a zaradením väčšieho počtu 
súťaží v kalendári podujatí. 

k bodu 5 Návrh rozpočtu na rok 2020 

Výkonný výbor schválil Návrh rozpočtu na rok 2020, ktorý bude prednesený na konferencii. 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 5/2020:  Schválenie Návrhu rozpočtu na rok 2020 

http://www.armsport.sk


k bodu 6 Príprava výročnej správy SAPR za rok 2019 

VV SAPR poveril Dagmar Petrovú, aby zaslala výzvu jednotlivým komisiám - dozornej rade, 
disciplinárnej komisie, reprezentačným trénerom, hlavnému rozhodcovi, aby v termíne do 
29.2.2020 spracovali správy za rok 2019, ktoré budú zapracované do  výročnej správy SAPR za 
rok 2019. 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 6/2020:  Dagmar Petrová vyzve komisie na predloženie správ o činnosti za 

rok 2019 v termíne do 29.2.2020 

k bodu 7 Stanovenie termínu konferencie  
VV SAPR schválil termín konania konferencie na 18.4.2020 vo Vavrečke. 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 7/2020: VV SAPR schválil termín konania konferencie na 18.4.2020 

k bodu 8 Zmluva o podpore národného športového porojektu 2020 na top tím. 

VV SAPR obdržal od športovkýň top tímu - Lucie Debnárovej, Rebeky Martincovičovej Plány 
športovej prípravy. Po úvahe a diskusii a v závislosti od kritérií poskytovania financií MŠVVa Š bola 
na výkonnom výbore schválená smernica na použitie týchto finančných prostriedkov. 

Oprávnené náklady použitia Príspevku športovcom zaradených do zoznamu športovcov 
top tímu v roku 2020 sú výdavky nevyhnutne potrebné na zabezpečenie prípravy športového 
reprezentanta a talentovaného športovca  a ich účasti na významnej súťaži podľa plánu športovej 
prípravy športovca top tímu, ktorými sú náklady na: 
a) zabezpečenie tréningového procesu, 
b) zabezpečenie sústredení a výcvikových táborov, 
c) nájom športovej infraštruktúry, 
d) účasť na prípravných pretekoch, stretnutiach a významných súťažiach v Slovenskej republike a v 
zahraničí, 
e) pitný režim, vitamíny a potravinové doplnky výživy, 
f) poistenie liečebných nákladov, 
g) funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia, 
h) diagnostiku, 
i) regeneráciu a rehabilitáciu, 
j) dopingovú kontrolu, 
k) športové oblečenie, 
l) športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru, ktoré 
bude používať výhradne športovec, 
m) osobné náklady športových odborníkov vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov 



vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie 
športových odborníkov, 
n) zabezpečenie tréningového partnera, 
o) prepravu športového materiálu a náčinia, 
p) cestovné náhrady športovcov a realizačného tímu do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o 
cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.  

Plán športovej prípravy športovci top tímu konzultujú s reprezentačným trénerom seniorov, 
pričom jednotlivé nákladové položky však  nesmú presiahnuť 30% z celkovej sumy finančných 
príspevkov.  

Športovkyne predložia v termíne do 10.2.2020 plán športovej prípravy reprezentačnému 
trénerovi. Reprezentačný tréner v termíne do 12.2.2020 pošle schválený plán VV SAPR a 
prezidentovi, následne bude zaslaný na MŠ VVaŠ SR. 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 8/2020: VV SAPR schválil systém Oprávnených nákladov Použitia 

príspevku športovcom top tímu 

k bodu 9 Diskusia 
VV SAPR ukladá povinnosť hlavnému rozhodcovi p. Hlúbikovi, aby dotiahol transfer vybavenia, 

ktoré sme zakúpili za účelom rozhodovania a technického zabezpečenia súťaží najneskôr do 
29.2.2020. 



 
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: 8.2.2020 

 

1/2020:   Schválenie Plánu športových aktivít SAPR na rok 2020 
2/2020:   Členovia výkonného výboru schválili Vyúčtovanie dotácie za rok 2019 
3/2020:   VV SAPR berie na vedomie schválenú Zmluvu o poskytnutí príspevku   

  uznanému športu za rok 2020  
4/2020:   VV SAPR odporúča zvýšiť úsilie na zväčšenie členskej základne športovcov  

  hlavne do 23 rokov popularizáciou armwreslingu a zaradením väčšieho   
  počtu súťaží v kalendári podujatí. 

5/2020:   Schválenie Návrhu rozpočtu na rok 2020 
6/2020:   Dagmar Petrová vyzve komisie na predloženie správ o činnosti za rok 2019 v 

  termíne do 29.2.2020 
7/2020:  VV SAPR schválil termín konania konferencie na 18.4.2020 
8/2020:  VV SAPR schválil systém Oprávnených nákladov Použitia príspevku   

  športovcom top tímu 

Zapísala: Dagmar Petrová 

Overil: Mgr. Gabriel Harčarík PhD. 



PLÁN ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT NA ROK 2020 
Výkonný výbor SAPR na svojom riadnom zasadnutí dňa 8.2.2020 v Námestove schválil  Plán 

športových aktivít na rok 2020, pričom boli zaradené do plánu športových aktivít na rok 2020 tieto 
športové podujatia: 

Organizácia domácich súťaží, podujatí a účasť na  významných zahraničných podujatiach:

Účasť športovcov na medzinárodných podujatiach podlieha schváleniu VV SAPR, ktorý schváli 
nomináciu športovcov na tieto podujatia, v závislosti od rozpočtu a finančných prostriedkov SAPR.  

VV SAPR si zároveň vyhradzuje právo zmeny miesta a  termínu podujatia v prípade potreby. 
Plán športových aktivít bude v prípade potreby aktualizovaný a zverejnený na web stránke. 

Dátum Názov Miesto konania

25.1.2020 21.Golemova ruka 2020 ČR

8.2.2020 3. kolo SNLP Námestovo

22.2.2020 Visegrad Junior Grand prix ČR

7.3.2020 Super Match 2020 Taliansko

21.3.2020 Majstrovstva Slovenska Prešov

16.5-24.5.2020 XXX.Majstrovstvá Európy Maďarsko

23.5.2020 Vavrečská ruka 2020 - Majstrovstva 
Stredného Slovenska

Pivný festival Námestovo

12.6.2020 Tatranský pohár v armwrestlingu Matejovce

3.7-4.7.2020 Slovakia International Armwrestling Cup Dobrá Voda

9.7-11.7.2020 ZG Strong World armwrestling Cup 2020 Chorvátsko

16.7 - 2.8.2020 Majstrovstva Východného Slovenska Pivný festival Prešov

9/2020 1. kolo SNLP Prievidza

19.9-27.9.2020 42. Majstrovstvá Sveta Gruzínsko

1.10 - 31.10 Silná ruka stredných škôl - krajské kola Žilina, Bratislava, Poprad, 
Prievidza, Dolný Kubín, 
Trnava

10/2020 Armwrestling cup Gymnázium Lipany Lipany

11/2020 2.kolo SNLP Bardejov

11/2020 Majstrovstva Západného Slovenska Trnava

17.10.2020 Judgement day armwrestling world cup Maďarsko

31.10.2020 Swis open 2020 Švajčiarsko

1.11-15.11.2020 Finále silnej ruky stredných škôl Košice

2/2021 3. kolo SNLP Vinične

4/2021 Majstrovstva Slovenska Revúca
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