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Správa prezidenta SAPR za rok 2020
1. ČINNOSŤ VÝKONNÉHO VÝBORU V ROKU 2020
Zloženie výkonného výboru
Prezident SAPR:
Ján Germanus
Viceprezident SAPR: Peter Kasan
Členovia VV:
Ing. Veronika Ferencová
Mgr. Tomáš Kiss
Ján Vojenčák
Zástupca športovcov: Dagmar Petrová
Výkonný výbor SAPR v roku 2020 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
možnosťami fungovania a podpory športu prostredníctvom klubov v časoch pandémie
podporou reprezentácie a športovcov zabezpečením doplnkov výživy v časoch pandémie
2. ČINNOSŤ GENERÁLNEHO SEKRETÁRA V ROKU 2020
Sekretariát SAPR zastupuje a jeho výkon má na starosti Dagmar Petrová, z činnosti v roku 2020
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 (sústredenie), spracovanie matriky športovcov a spracovanie
matriky klubov
Čo sa týka matriky klubov – v roku 2020 sme mali 14 aktívnych klubov. Pri športovcoch v roku
2020 resp. v súťažnej sezóne 2019/2020 sme mali aj vzhľadom na pandemickú situáciu
v dôsledku Covid- 19 len 48 aktívnych športovcov (t.j. 3 štarty na súťaži) pričom z tohto počtu bolo
22 juniorov do 23 rokov. Aspoň jednej súťaže poriadanej SAPR sa v tejto súťažnej sezóne
zúčastnilo 138 registrovaných športovcov SAPR a 20 neregistrovaných. Zaznamenali sme taktiež
štyri prestupy športovcov do nových klubov – Baroš, Barošová, Gábor a Martinkovičová. Rada by
som ale opäť apelovala na dôslednosť predsedov klubov aby nových členov klubu vždy včas
zaregistrovali v matrike SAPR so všetkými náležitosťami (vyplnená prihláška, fotografia športovca,
súhlas GDPR, lekárska prehliadka).
3. NAŠE ÚSPECHY

v roku 2020 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
budujeme silnú reprezentáciu s medailovými možnosťami na svetových súťažiach
4. VÍZIE A CIELE DO ROKU 2021

v roku 2021 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
5. Zhodnotenie roku 2020 prezidentom SAPR
Uplynulý rok bol rokom bez najvýznamnejších medzinarodných podujatí ME a MS. Na domácej
pôde sa nám podarilo zorganizovať tri súťaže, prvé kolo SNLP, majstrvstvá SR a Dobrovodskú
ruku, ktorá sa konala už tradične aj s medzinárodným zastúpením. Športový rok sme ukončili
pomerne zložitým spôsobom aj čo sa týka čerpania finančných prostriedkov pridelených štátom a to
z dôvodu opakovane sa meniacich pravidiel čerpania. Po týchto skúsenostiach si myslím, že
čerpanie na prebiehajúci rok je potrebné nastaviť predvídavejšie a to hlavne z dôvodu neistého
vývoja v celospoločenskom dianí v rámci protikovidových opatrení. Keďže ME boli preložené a
stále nieje známy náhradný termín, neostáva nič iné, len čakať a dúfať, že rok 2021 nepostihne
rovnaký športový osud ako rok 2020.
Spracoval: Ján Germanus, prezident SAPR dňa 31.3.2021

Správa Dozornej rady za rok 2020
Správa o činnosti kontrolóra SAPR za rok 2020
Správa o činnosti dozornej rady SAPR za rok 2020
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.
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 on-line školenia kontrolórov národných športových zväzov
a informval komisie a členov výkonného výboru s odporúčaniami.
Bola vykonaná kontrolná činnosť so zameraním na náležitosti účtovných dokladov
s výsledkom – bez nedostatkov.
O konzultácie kontrolóra SAPR nepožiadal počas roku 2020 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 2020
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.
Námestovo, 06. 03. 2021
Mgr. Libuša Tichoňová
kontrolór SAPR

Správa Disciplinárnej komisie za rok 2020
Disciplinárna komisia:

PhDr. Andrea Martinkovičová
Mgr. Viera Kissová
Peter Spusta

1. Činnosť disciplinárnej komisie v roku 2020
V roku 2020 disciplinárna komisia riešila jeden podnet.
1. podnet:
porušenie Disciplinárneho poriadku kap. II článok 3 bod 3 pís.a/b kde komisia rozhodla vo
veci športovkyne z AWK Zvolen a udelila jej zákaz zúčastňovať sa súťaží WAF/EAF/
SAPR od dátumu konania Senec Hand ( 05.07.2020).

2. Návrhy a odporúčania
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu ktorou bolo poznačené celé obdobie roku 2020 sa
zo strany Disciplinárnej komisie neuskutočnili žiadne návrhy ani odporúčania.

20.05.2021

PhDr. Andrea Martinkovičová
predseda DK

Správa reprezentačných trénerov za rok 2020
Slovenská juniorská reprezentácia sa v roku 2020 nezúčastnila ME ani MS z dôvodu ich zrušenia
WAF pre pandémiu COVID-19. Juniorskí reprezentanti sa v roku 2020 zúčastnili iba medzinárodnej
súťaže Visegrad Junior Grand Prix v Česku a Dobrá Voda Cup 2020 na Slovensku. Takmer všetci
reprezentanti sa zúčastnili MSR v Prešove, kde preukázali dobrú pripravenosť. V roku 2021 by som
odporúčal (v prípade ak to bude možné), aby sa juniorskí reprezentanti zúčastnili na čo najväčšom
počte domácich, ale aj medzinárodných turnajoch, keďže im chýba súťažná prax v porovnaní
s okolitými krajinami. Taktiež realizovať viaceré sústredenia aj v menších skupinách aspoň 1x
mesačne až do MS. Ideálne by bolo ich realizovať v regiónoch, aby sa minimalizovala aj mobilita.
Získali by sme aj lepšiu predstavu o práci jednotlivých klubov. Na základe výsledkov by si
talentovaných športovcov pozýval tréner na celoslovenské zrazy. Takáto činnosť si však vyžaduje aj
vyhradenie dostatočných finančných prostriedkov na zrealizovanie. Hlavným cieľom v roku 2021
bude nábor športovcov v kategórii do 15 rokov, kde potrebujeme hľadať nové talenty. Tie by sme
mohli prilákať na Silnej ruke škôl. Tu by som navrhoval pozývať aj základné školy a zaradenie
kategórie do 15 rokov a minimálne 1 dievčenskú kategóriu a 2 chlapčenské. Pre túto kategóriu je
potrebné zakúpiť podložky k súťažným stolom. V rámci Silnej ruky škôl (už nie iba stredných)by
som navrhol otvoriť okrem kategórie do 15 rokov aj do 21 rokov, čím by sa zvýšila členská
základňa SAPR.
18.3.2021 Mgr. Gabriel Harčarik,PhD. juniorský reprezentačný tréner
Seniorská reprezentácia v roku 2020
1. činnosť v roku 2020
Slovenská seniorská reprezentácia v roku 2020 nemala možnosť reprezentovať na najvyšších
podujatiach – Majstrovstvá Európy a sveta, z dôvodu celosvetových pandemických opatrení.
Reprezentácia bola po Majstrovstvách Slovenska 2020 v Prešove rozšírená o nových členov ale ako
už bolo spomínané bez možnosti súťaženia na vrcholných podujatiach. Tak isto neboli uskutočnené
plánovanie reprezentačné sústredenia. Jedinou z mála medzinárodných vystúpení bola súťaž Dobrá
Voda Cup 2020 u nás na Slovensku
Ženská reprezentácia sa na medzinárodnej súťaži Dobrá Voda cup 2020 nestratila a trio Debnárova,
Martinkovičová a Bajčiová získali spolu 5 zlatých a 1striebornú medailu. Dve zlaté a dve strieborné
medaily pridala aj masters Dagmar Petrová.
Mužská reprezentácia taktiež bodovala na tejto súťažiach. O najlepšie výsledky sa postaral na
Dobrá Voda Cup 2020 Filip Hritz, ktorý štartoval v kategórii do 85kg, do 95kg v ľavej aj pravej
ruke kde zvíťazil a pridal aj striebro v Open kategórii pravou rukou za výborným Jurajom
Michaličkom. Juraj taktiež zvíťazil ľavou aj pravou rukou v najťažšej kategórii. Výborný výkon
predviedol aj Martin Minarovič v pravačke kde získal striebro za Jurajom Michaličkom.
Nováčik v seniorskej reprezentácii Peter Čeleš vystúpil iba na Golemovej ruke 2020 kde zvíťazil
ľavou aj pravou rukou vo svojej kategórii a v Open kategórii vybojoval pravou bronz. Je len škoda
že neabsolvoval aj Dobrá Voda Cup
Masters a disabled –štandardne kvalitné výkony. Úspech vychádza aj z faktu, že sa športovci
zúčastňujú aj súťaží v kategóriách seniorov. Na Dobrej Vode 2020 suverénne vyhral Štefan
Nedvedel a veľmi kvalitne mu sekundoval nováčik v disabled kategórii Martin Klimek. U masters
zaznamenal vzostup formy Peter Baroš.

2. návrhy, vízie ciele
-

individuálne konzultácie a zhodnotenie tréningového procesu športovca ako aj tréningovej
disciplíny
pokračovanie v testovaní na reprezentačných zrazoch
možnosť priamych tréningových konzultácii reprezentačného trénera priamo v kluboch trénerský trip po kluboch
Mgr. Tomáš Kiss
seniorský reprezentačný tréner

Správa hlavného rozhodcu za rok 2020
Počas roka 2020 sa do rozhodovania aktívne zapojilo a rozhodovalo na 3 súťažiach
organizovaných SAPR 9 rozhodcov rozhodcov. Na kolách SNLP sa zúčastňuje vždy 5 až 6
rozhodcov plus výsledkár , ktorého nám počas celého roka zabezpečuje 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 vznesené žiadne protesty. V dôsledku pandémie covid-19 nebolo možné počas roka
zorganizovať rozhodcovský seminár ani školenie nových rozhodcov SAPR. Do budúcna by som
navrhoval aby sa pred každou súťažou uskutočnil 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 20.05.2021

Zoznam aktuálnych rozhodcov za rok 2020 .

Športové výsledky roku 2020
Športové výsledky roku 2020 - mali sme 3 súťaže organizované SAPR - 3.kolo SNLP, Dobrá Voda
Cup a Majstrovstvá Slovenska. Okrem toho sa naši športovci zúčastnili na troch zahraničných
súťažiach - Pushkar Cup (Ukrajina) - Gregorička, Bajčiová, Debrnárová, Kaučík, Benčík - dovedna
6 medajlí (3 zlato, 2x striebro, 1x bronz)
Golemova ruka 25.1. - 1. miesto Hanzlík, Kotúl, Kozolka, Čeleš, Benčík
2. miesto Benčík, Hanzlík, Klimek, Caletka
3. miesto Benčík, Jaščeg, Kotúl
Reprezentovali SVK tiež Gábriš, Kubašák, Šoka, Tibenský, Čavara, Jackuliak
Visegrád junior grand prix - 1. miesto Bajčiová, Juhas, Šoka
2. miesto Bobovčáková, Židziková
3. miesto Brnová, Hrabošová, Bobovčák, Kotúl
Reprezentovali SVK tiež Satina S., Satina T., Remenár
TOP 5 Barbora Bajčiová
Lucia Debnarová
Filip Hritz
Juraj Michalička
Peter Čeleš

(KASPROF SECURITY BUL TEAM ORAVA)
(ŠK LUCIE DEBNAROVEJ)
(ŠK LUCIE DEBNAROVEJ)
(AWK WARRIOR PRIEVIDZA)
(AWK MYJAVA)

NAJLEPŠÍ JUNIOR
Peter Gurecka
(AWK PREŠOV)
NAJLEPŠIA JUNIORKA
Dominika Barošová (KASPROF SECURITY BUL TEAM ORAVA)
OBJAV ROKA
Marcus Hanzel
(AWK BRATISLAVA)
NAJLEPŠÍ MASTERS PRETEKÁR
Peter Baroš (KASPROF SECURITY BUL TEAM ORAVA)
NAJLEPŠIA MASTERS PRETEKÁRKA Dagmar Petrová
(AWK KRÁĽOVÁ PRI SENCI)
KLUBY
1. AWK PREŠOV (362 bodov)
2.KASPROF SECURITY BUL TEAM ORAVA(312bodov)
3.AWK WARRIOR PRIEVIDZA (164 bodov)
Martika športovcov
Čo sa týka matriky klubov – v roku 2020 sme mali 14 aktívnych klubov. Pri športovcoch v roku
2020 resp. v súťažnej sezóne 2019/2020 sme mali aj vzhľadom na pandemickú situáciu v dôsledku
Covid- 19 len 48 aktívnych športovcov (t.j. 3 štarty na súťaži) pričom z tohto počtu bolo 22
juniorov do 23 rokov. Aspoň jednej súťaže poriadanej SAPR sa v tejto súťažnej sezóne zúčastnilo
138 registrovaných športovcov SAPR a 20 neregistrovaných. Zaznamenali sme taktiež štyri
prestupy športovcov do nových klubov – Baroš, Barošová, Gábor a Martinkovičová

Správa o čerpaní dotácie za rok 2020
V roku 2020 sme na základe Zmluvy č. 0058/2020/SŠ získali dotáciu pre oblasť
športu v celkovej výške 30 000 Eur a pre Národné športové projekty - na podporu
športovcov top teamu vo výške 18 772 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: 6.4.2021.

Účtovná závierka za rok 2020
Účtovná závierka za rok 2020 tvorí samostatnú prílohu č. 1 výročnej správy

• 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,
•

PB TECH s.r.o
6990 Eur
• nákup rohových výškovopolohovateľných kladiek

Dôležité zmeny SAPR v roku 2020
Rok 2020 bol volebným rokom, čo znamenalo voľby v orgánoch SAPR
• zmeny v zložení orgánov
Výkonný výbor SAPR - voľba dňa 26.6.2021
Prezident SAPR - Ján Germanus
Viceprezident SAPR - Peter Kasan
Zástupca športovcov - Dagmar Petrová
Členovia VV - Ing. Veronika Ferancová, Tomáš Kiss, Ján Vojenčák
Disciplinárna komisia - voľba dňa 26.6.2021
Predseda: Andrea Martinkovičová
Členovia: Peter Spusta, Viera Kissová
Dozorná rada - voľba dňa 26.6.2021
Predseda: Mgr. Libuša Tichoňová
Členovia: Katarína Vilhanová, Marcel Šnírer

