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Nadácia SPP, Baštová 5
811 03 Bratislava 
e-mail: bea@nadaciaspp.sk, projekty@nadacias-
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www.nadaciaspp.sk 

FORMULÁR:

Názov predkladateľa:
Slovenská asociácia pretláčania rukou

Adresa (ulica, mesto, PSČ):

Vavrečka 311, 029 01  Námestovo

Kraj:

Žilinský

ICO: 30811686 DIC: 2020850931

Dátum registrácie (platí len pre organizácie): 
 
10.03.1993

Číslo spisu (platí len pre organi-
zácie):
VVS/1-900/90-7738-7

IBAN: SK26 0900 0000 0000 1149 0543 Web stránka:
www.armsport.sk

Štatutárny zástupca:

Ján Germanus

Kontakt na štatutárneho zástup-
cu (email, telefón. kontakt):
jan.germanus9295@gmail.com
+421905319478

Osoba zodpovedná za projekt:  

Mgr. Libuša Tichoňová

Kontakt na osobu zodpovednú 
za projekt (email, telefón. kon-
takt):
libusa.tichonova@orava.sk
+421907834082

Názov projektu:
Podpora národných súťaží v armwrestlingu 

Výška finančného príspevku:
 5 000 EUR
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Vyhodnotenie projektu

V rámci projektu “Podpora národných súťaží armwrestlingu”, ktorý bol realizovaný s finanč-
nou podporou Nadácie SPP sme zrealizovali tieto aktivity:
- Majstrovstvá Slovenska juniorov
- Majstrovstvá Slovenska seniorov
- 1. Kolo SNLP vo Veľkom Šariši
Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii, ktorá značne poznamenala možnosť reali-
zovať športové aktivity hlavne v kontaktných športoch sa nám v priaznivom čase podarilo 
zrealizovať veľmi pekné a divácky atraktívne súťaže, ktoré nám priniesli aj nové posily do 
radov športovcov a zaznamenali sme väčší záujem aj na klubovej úrovni. Práve toto je cesta, 
ktorou sa snažíme atraktívnou formou spropagovať armwrestling, za čo zároveň ďakujeme aj 
Nadácii SPP, s prispením ktorej sa nám podarilo zorganizovať tieto súťaže.

28. Majstrovstvá Slovenska juniorov a seniorov - Prešov - 15.8.2020

Realizácia projektových aktivít 
bola značne poznačená pan-
démiou COVID 19 a jej ná-
sledkami, v dôsledku čoho sa 
veľa súťaží prekladalo a nebo-
lo možné zúčastniť sa ani me-
dzinárodných súťaží. Domáca 
príprava bola oklieštená z dô-
vodu, že nebolo možné reali-
zovať skupinové aktivity a pre-
to a aj v dôsledku toho, že v 
lete 2020 prišlo mierne uvoľ-
nenie sme očakávali nadmer-
ný záujem o podujatie. Histo-
ricky po prvý krát sa realizvali 
Majstrovstvá Slovenska v met-
ropole Šariša v Prešove a to 
vo verejne prístupnom mieste 
akým je nákupné cetrum 
EPERIA, čo značne zvýšilo 
záujem verejnosti o podujatie 
a zabezpečilo divácku atrakti-
vitu a komfort nielen pre súťa-
žiacich, ale aj pre širokú verej-
nosť. Práve toto hľadisko a 
výber miesta nám dopomohlo 
zatraktívniť podujatie a zabez-
pečiť informovanosť a dobrú 
propagáciu nášej aktivite, 
podpore športu ako aj propa-
gáciu donora súťaže - Nadácie 
SPP.

Z hodnotenia akcie vyberáme:
Boli sme svedkami ťažkých a napínavých zápasov a mnohí športovci príjemne prek-
vapili. Najväčším prekvapením v juniorskej kategórii 21r, do 70kg,  bol Marcus Han-
zel (AWK Bratislava), ktorý zvíťazil nad Stanislavom Richterom (AWK BUL TEAM 
ORAVA). „Posledným krát som súťažil pred 2 rokmi na Majstrovstvách Slovenska. 
Mal som pauzu a teraz som pred týmto šampionátom potrénoval 3 týždne.“ Takto sa 
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vyjadril Marcus hneď po tom, čo sa stal juniorským majstrom Slovenska. Je to neu-
veriteľné, ale zvíťaziť po takej krátkej príprave je veľmi obdivuhodné a gratulujeme!
Prvý krát sa otvárala aj kategória juniori do 15 rokov a mali sme aj slušnú účasť. Me-
dzi juniorkami sa prvý krát predstavili Deniska Barošová  a Michaela Brnová (AWK 
Prievidza). Aj v tejto na prvý pohľad ľahkej kategórii sme videli pekné zápasy. Denis-
ka zvíťazila a mohla si tak prvýkrát zažiť ako chutí víťazstvo. V juniorskej kategórii do 
15 rokov vyhral Nino Kontina (AWK Myjava), ktorý sa úspešne popasoval s domácim 
pretekárom Matthiasom Ciszewskim (AWK Prešov). Všetkým dievčatám a chlapcom 
v tejto kategórii ďakujeme za odhodlanie a chuť súťažiť a do ďalších súťaží želáme 
hlavne motiváciu a silu!
6x zlato pre Barošovcov!
Väčšina rodičov svojim deťom príde len fandiť, no v prípade tejto rodiny to tak neplatí 
a tu máme jasný dôkaz z Prievidze.  Dievčatá juniorky, Denisa (do 15r) a Dominika 
(kategória 18r, nad 60kg) svoju kategóriu vyhrali na obe ruky a 2 zlaté medaily si od-
niesol aj ich otec Peter, v kategórii muži masters do 90kg. Gratulujeme k takému 
krásnemu rodinnému úspechu!
Prešovčania si odniesli spolu 37 medailí!
Najúspešnejším klubom tohto podujatia sa stal AWK Prešov, ktorí spolu vybojovali 37 
medailí, čo je o 7 medailí viac ako minulého roku. Prešovčania cítili domáce zázemie 
a určite im dodalo silu to, že ich prišli povzbudiť kamaráti aj rodina. Druhým úspeš-
ným klubom, ktorí vybojoval spolu 24 medailí, bol AWK  BUL TEAM ORAVA a darilo 
sa aj v klube AWK Myjava, kde spolu vybojovali 16 medailí.
O  najzaujímavejšie a  najnapínavejšie zápasy sa postaral Peter Kasan (AWK BUL 
TEAM ORAVA), ktorý sa za súťažný stôl vrátil po 6 rokoch a stal sa dvojnásobným 
vicemajstrom Slovenska v kategórii muži do 100kg.
Medzi ženami sa žiadne prekvapenie nekonalo a na obidve ruky, tituly obhájili Lucia 
Debnárová (ŠK Lucia Debnárová) v kategórii ženy do 65kg, Rebeka Martinkovičová 
(AWK Kráľová Pri Senci) v  kategórii ženy do 75kg a Barbora Bajčiová (AWK BUL 
TEAM ORAVA) v kategórii ženy nad 75kg

Fotodokumentáciu z ak0vity nájdete na: h6ps://www.armsport.sk/presov-hos0l-28-majstrovstva-slo-
venska-seniorov-juniorov-u18-u21-disabled-a-masters/ 
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1 . k o l o S N L P s a k o n a l o 
4.9.2021 v meste Veľký Šariš. 
Všetko sa to odohrávalo na ná-
mestí v rámci veľkej športovej 
akcie ŠARIŠ ŠPORTUJE, ktorú 
organizovalo mesto, ktoré má 
titul Európske mestečko športu. 
 Prvýkrát mohli takto naživo vi-
dieť aj diváci ako vyzerá také 
súťažné pretláčanie.

Nečakané komplikácie s elektri-
nou na začiatku súťaže nám 
trošku vytvorili stres, ale nako-
niec sa problém vyriešil a súťaž 
prebehla hladko. Mali sme krás-
ne slnečné počasie, videli sme 
zaujímavé zápasy, ktoré spravili 
skvelú atmosféra pre divákov.
Napínavé zápasy sme videli 
u žien v  ľavačke do 60kg medzi 
Ailou Sosa a  Luciou Matejko-
vou. V pravačke si Lucia Matej-
ková zmerala sily s  Kristínou 
Židzikovou, tiež to bol pekný 
zápas.
V  kategórii muži do 70kg, sa 
stretli Ján Čech a Miroslav Mu-
rín, kde sa Ján Čech stal víťa-

zom. V  80tke sme mohli vidieť 
domáceho pretekára Dominika Gloda, ktorý porazil v ľavačke Jakuba Komendu. Aj 
Filip Hritz sa ukázal v skvelej forme a predviedol krásne zápasy najprv v kategórii 
muži do 90kg, kde sa stretol a zvíťazil nad Marekom Emericim a ešte súťažil aj v ka-
tegórii muži nad 100kg, kde po ťažkých súbojoch napokon porazil Petra Spustu. 
Jednoznačne sa stal víťazom kategórie do 90kg a nad 100kg.
Za zmienku stoji aj spomenúť Petra Gurecku z AWK Prešov, ktorý vyhral v pravačke 
kategóriu muži do 70kg.
Neporaziteľná Barbora Bajčiová v súboji s Kristínou Bobovčákovou jednoznačne vy-
hrala plusku!
Domáci najlepší v počte medailí
Keďže súťaž sa konala vo Veľkom Šariši, tak nesmeli chýbať ani domáci pretekári 
z AWK PREŠOV. Ukázali, že stále sú favoritmi a spolu si odniesli 9 zlatých, 11 strie-
borných a 7 bronzových medailí.
Druhé miesto v počte medailí získal klub KASPROF-SECURITY BUL TEAM ORAVA 
a tretí skončili armwrestleri z klubu ŠPORTOVÝ KLUB LUCIA DEBNÁROVÁ.

Fotodokumentácia súťaže: https://www.armsport.sk/pretlacanie-prvykrat-vo-velkom-sarisi/
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Finančné vyúčtovanie:

Zdôvodnenie rozdielov čerpania finančných prostriedkov:

Z dôvodu, že všetky akcie sa konali na verejne-prístupných miestach (jedna v ob-
chodnom centre a druhá vonku) nebolo možné čerpať financie z položky prenájom 
haly a tiež došlo k úspore v položke osvetlenie, nakoľko aktivita bola realizovaná v 
parku - vonku a nebolo potrebné osvetlenie. Ušetrené financie sme použili na ceny a 
medaile pre športovcov, nakoľko sme zaznamenali naozaj obdivuhodnú účasť špor-
tovcov vo všetkých kategóriách.
Pandémia a hygienické obmedzenia, nám sčasti nabúrali predstavu riadnej realizácie 
súťaží a bolo nevyhnutné prispôsobiť sa aktuálnej epidemiologockej situácii a práve 
preto boli súťaže hlavne tá v roku 2021 realizovaná v exteriéry.
Celkovo sme presunuli na iný účel 527 Eur (ktoré vznikli ako úspora z prenájmu haly, 
ozvučenia, miezd rozhodcov a boli použité na nákup medailí pre športovcov) Presun 
finančných prostriedkov predstavoval 10%.

Štatutárny zástupca organizácie



Vo Vavrečke dňa 21.10.2021
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Prehľad čerpania finančných prostriedkov

Položka Schválený rozpočet Skutočné čerpanie

Prenájom haly 200 0

Doprava súťažných stolov 200 207,7

Ozvučenie a osvetlenie 
haly

1000 700,00

Mzdy rozhodcov a reali-
začného time

2000 1977,75

Ceny, medaile, poháre 1350 1869,84

Marketing 250 245,00

SPOLU: 5000 5000,29
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Prehľad čerpania finančných prostriedkov-1

Súčet kópii účtovných a daňových dokladov podľa kategórií

Prenájom haly 0

Doprava súťažných 
stolov

CP 15.8.2021 107,7

FA 202101 100

Ozvučenie a osvetlenie 
haly

FA20200005 600

FA 202101 100

Mzdy rozhodcov a rea-
lizačného time

CCP Bajčiová 8/20 101,80

CCP Gregorička 8/20 143,85

CCP Hlúbik 8/20 143,85

CCP Hric 8/20 101,80

CCP Kiss 8/20 120,83

CCP Kissová 8/20 101,80

CCP Maťaš 8/20 101,80

CCP Mináriková 8/20 143,85

CCP Petrová 8/20 120,83

CCP Tichoňová 8/20 - 
pomerná časť 15%

14,59

CCP Židzik 8/20 101,80

CCP Mináriková 9/21 145,88

CCP Kiss 9/21 122,55

CCP Kissová 9/21 103,43

CCP Bajčiová 9/21 103,43

CCP Harčarík 9/21 122,55

CCP Juhas 9/21 79,68

CCP Maťaš 9/21 103,43

Ceny, medaile, poháre FA2020582 900

FA 2021/223 969,84

Marketing FA20200005 200

FA 202101 45


