
 

ZÁPISNICA 
         Číslo zápisnice: VVSAPR 02/2021 zo zasadnutia výkonného výboru SAPR 

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

Miesto konania zasadnutia:  Online 19:05 – 20:00 
Deň konania zasadnutia:     09.05.2021 

Členovia orgánu prítomní na elektronickom zasadnutí (pripojená prezenčná listina) s 
platným hlasom: 

1. Ján Germánus 
2. Peter Kasan 
3. Tomáš  Kiss 
4. Veronika Ferencová 
5. Dagmar Petrová 

Členovia prítomní na elektronickom zasadnutí bez platného hlasu: 

1. Libuša Tichoňová – kontrolór SAPR 
                

Program zasadnutia: 
 
1. Schválenie Plánu športovej prípravy Lucia Debnárová 
2. Schválenie Plánu športovej prípravy Rebeka Martinkovičová 
3. Informácia o zmluve 0249/2021 SŠ o podpore národného športového projektu - príspevky 
športovcom tom teamu a schválenie mechanizmu čerpania finančných príspevkov  
4. Schválenie termínu konania konferencie na : 19.6.2021 v Revúcej 
5. Schválenie spôsobu prerozdelenia doplnkov výživy 
6. Schválenie Plánu športových aktivít na rok 2021 
7. Schválenie začatia Verejného obstarávania na kladky 
8. Schválenie Výročnej správy SAPR za rok 2020 
9. Schválenie Vyúčtovania dotácie za rok 2020 
10. Záver 

Zápisnica 
k bodu 1  Schválenie Plánu športovej prípravy Lucia Debnárová 
Výkonný výbor schválil Plán športovej prípravy pre Luciu Debnárovú.  

Hlasovanie členov výkonného výboru  
za: 5 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 1/2021: Schválenie Plánu športovej prípravy Lucia Debnárová 



 K bodu 2 Schválenie Plánu športovej prípravy Rebeka Martinkovičová 
 Výkonný výbor schválil Plán športovej prípravy pre Rebeku Martinkovičovú. 

    
Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 2/2021: Schválenie Plánu športovej prípravy Rebeka Martinkovičová  

K bodu 3 Informácia o zmluve 0249/2021 SŠ o podpore národného športového projektu - 
príspevky športovcom tom teamu a schválenie mechanizmu čerpania finančných príspevkov  
Výkonný výbor berie na vedomie informáciu o schválenej zmluve č. 0249/20021 SŠ o podpore 
národného športového projektu - príspevky športovcom tom teamu na Rok 2021 - Lucii 
Debnárovej a Rebeke Martinkovičovej. Na základe skúseností z minulého roka a doplnení pri 
vyúčtovaní za rok 2020 budú športovkyne podávať žiadosti  o príspevok v členení druhu výdavkov 
podľa schválenej prílohy č. 1 k zmluve. 

Zároveň výkonný výbor schvaľuje mechanizmu čerpania finančných príspevkov pričom  
Oprávnenými nákladmi použitia príspevku športovcom top teamu sú výdavky zahrnuté v 
prílohe č. 1 k zmluve, ktorá tvorí aj prílohu zmlúv športovkýň, pričom jednotlivé položky 
nesmú presiahnuť 30% z celkovej sumy finančných príspevkov. 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
Za: 5 
Proti:0 
Zdržal sa:0 

Uznesenie č. 3/2021: Schválenie mechanizmu čerpania finančných príspevkov na základe 
Zmluvy 0249/2021/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2021 formou 
žiadosti v členení oprávnených nákladov podľa prílohy č. 1 k zmluve, pričom jednotlivé 
položky nesmú presiahnuť 30% z celkovej sumy finančných príspevkov. 

k bodu 4 Schválenie termínu konania konferencie na : 19.6.2021 v Revúcej 

VV SAPR schválil termín konania konferencie na 19.6.2021 v Revúcej 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 4/2021: VV SAPR schválil termín konania konferencie na 19.6.2021 
v Revúcej 

k bodu 5 Schválenie spôsobu rozdelenia doplnkov výživy 

VV SAPR schválil rozdelenie doplnkov, ktoré boli v mesiaci 3/2021 zakúpené z príspevku roku 
2020 z dôvodu nemožnosti čerpať financie v priebehu roka v dôsledku epidémie Covid 19, 
nasledovne:  
1. za športovú reprezentáciu v roku 2020: 
• športovci TOP5 2020  
• najlepšie kluby za rok 2020 
• ocenene práce výkonného výboru, hlavného rozhodcu SAPR, výsledkára  
2. ceny a ocenenia počas MSR 
• ceny pre športovcov na MSR  (predpoklad 55 ks gainerov pre víťazov) 
• Predsedom  klubov na podporu reprezentácie a rozširovanie členskej základne 
• Reprezentačným trénerom 



3. pre športovú reprezentáciu roku 2021 
•  ceny pre víťaazov TOP 2021  
• na podporu športovej reprezentácie počas roka (predpoklad 86 ks) 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 5/2021: Schválenie spôsobu rozdelenia doplnkov výživy 
v Revúcej 

k bodu 6 Schválenie Plánu športových aktivít na rok 2021 

PLÁN ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT NA ROK 2021 

Výkonný výbor SAPR na svojom elektronickom zasadnutí dňa 9.5.2021 schválil  Plán 
športových aktivít na rok 2021,  s dôrazom na epidemiologickú situáciu Covid 19 a s 
prihliadnutím na postupné uvoľňovanie sa opatrení bude plán priebežne aktualizovaný a 
dopĺňaný. Pričom bude zverejnený na www.armsport.sk 

 Majstrovstvá SR  - dňa: 19.6.2021   Revúca 

 1. kolo SNLP - Veľký Šariš dňa: 4.9.2021 

 2. kolo SNLP - Žaškov 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 6/2021: Schválenie Plánu športových aktivít na rok 2021 

k bodu 7 Začatie Verejného obstarávania na kladky 

VV SAPR  poveril p. Matúša Hlúbika ako osobu zodpovednú za verejné obstarávanie začatím 
konania vo veci nákupu kapitálových výdavkov - kladky .  

Hlasovanie členov výkonného výboru 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 7/2021: Začatie Verejného obstarávania na kladky 

k bodu 8 Schválenie Výročnej správy za rok 2020 
Výkonný výbor schválil Výročnú správu za rok 2020, ktorá je prílohou zápisnice a predloží ju na      

schválenie na najbližšiu konferenciu 
Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 8/2021:  Schválenie Výročnej správy za rok 2020 



k bodu 9 Schválenie Vyúčtovania dotácie za rok 2020 
Výkonný výbor schválil Vyúčtovanie dotácie za rok 2020, ktoré je zverejnené na webovom sídle 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 9/2021:  Schválenie Vyúčtovania dotácie  za rok 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: Online 19:05 – 20:00 
Deň konania zasadnutia:   09.05.2021 

1/2020: Schválenie Plánu športovej prípravy Lucia Debnárová 
2/2020: Schválenie Plánu športovej prípravy Rebeka Martinkovičová 
3/2020: Schválenie mechanizmu čerpania finančných príspevkov na základe 
   Zmluvy 0249/2021/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2021  
   formou žiadosti v členení oprávnených nákladov podľa prílohy č. 1 k zmluve,  
   pričom jednotlivé položky nesmú presiahnuť 30% z celkovej sumy finančných  
   príspevkov. 
4/2020: Schválenie termínu konania konferencie na : 19.6.2021 v Revúcej 
5/2021:    Schválenie spôsobu rozdelenia doplnkov výživy 

       6/2021:    Schválenie Plánu športových aktivít 
7/2021:    Schválenie začatia Verejného obstarávania na kladky 
8/2021: Schválenie Výročnej správy za rok 2020 

       9/2021:   Schválenie Vyúčtovania dotácie za rok 2020 

Zapísala: Ing. Veronika Ferencová 

Overil: Dagmar Petrová 



 

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: 09.05.2021 

 
Členovia orgánu prítomní na zasadnutí: 

1. Ján Germánus elektronická účasť 

2. Peter Kasan                                      elektronická účasť 

3. Tomáš Kiss                                      elektronická účasť 

4. Ing. Veronika Ferencová elektronická účasť 

5. Dagmar Petrová  elektronická účasť 

Hostia prítomní na zasadnutí: 

1. Libuša Tichoňová                          elektronická účasť 
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