
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA  
Číslo zápisnice: VVSAPR 04/2021 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 10:05 – 10:30 

Deň konania zasadnutia: 08.09.2021  
 

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 

 
 
 

Program zasadnutia: 

 

1. Schválenie príspevku na účel rozvoja talentovaných športovcov 
 
 
 
 

Zápisnica  
  k bodu 1 Schválenie príspevku na účel rozvoja talentovaných športovcov 
Výkonný výbor navrhuje schválenie príspevku na účel rozvoja talentovaných športovcov, 

ktorý na základe zoznamu talentovaných športovcov, spracoval reprezentačný tréner 

Mgr. Gabriel Harčarik PhD. V tejto kategórii je celkom : 17 športovcov 

 

Na základe týchto skutočností príspevok na jedného talentovaného športovca vychádza 

357,76 Eur, ktorý bude vyplatený talentovaným športovcom za predpokladu splnenia 

týchto podmienok: 

- použitie financií v súlade so Zmluvou – príloha č. 1 zverejnená na internete 

- klub má zriadený účet a štatutár klubu je zapísaný v registri občianskych združení 

- klub podá žiadosť a vrátane prílohy (preberací protokol preukázanie prebratia 

talentovaným športovcom) a na základe dokladov preukazujúcich nákup výdavku a 

potvrdenie o jeho realizácii  

napr. - bloček o nákupe v hotovosti, faktúra a výpis z účtu preukazujúci realizáciu 

transakcie 

 
 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 
proti: 0 



zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 1/2021: Schválenie príspevku na účel rozvoja talentovaných 

športovcov



 
 
 
 
 
 
 
 

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 10:05 – 10:30  

 Deň konania zasadnutia: 08.09.2021  
     

 

1/2021: Schválenie príspevku na účel rozvoja talentovaných športovcov 
 
 

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: 08.09.2021   

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  


