
 

ZÁPISNICA 
         Číslo zápisnice: VVSAPR 02/2022 zo zasadnutia výkonného výboru SAPR 

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

Miesto konania zasadnutia:  Oravská Lesná 
Deň konania zasadnutia:  02.04.2022 

Členovia orgánu prítomní na 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 termínu konania konferencie na : 3.6.2022 
2. Schválenie Plánu športových aktivít na rok 2022 
3. Schválenie začatia Verejného obstarávania na kladky 
4. Schválenie Výročnej správy SAPR za rok 2021 vrátane: 

• správy dozornej rady  
• správy prezidenta SAPR  
• správa disciplinárnej komisie  
• správy reprezentačných trénerov  
• správy hlavného rozhodcu  
• čerpaní rozpočtu za rok 2021 

5. Záver 

Zápisnica 

k bodu 1 Schválenie termínu konania konferencie na :  

VV SAPR schválil termín konania konferencie na 3.6.2022 vo Vavrečke - Hotel Trend 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 
proti:  
zdržal sa:  
Uznesenie č. 6/2022: VV SAPR schválil termín konania konferencie na 

k bodu 2 Schválenie Plánu športových aktivít na rok 2022 



PLÁN ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT NA ROK 2022 

Výkonný výbor SAPR na svojom zasadnutí dňa 2.4.2022 schválil  Plán športových aktivít na rok 
2022,  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 

 realizácia kôl Slovenskej národnej ligy pretláčania - 3 kolá 

 realizácia Národnej súťaže - Majstrovstvá SR 

 realizácia kôl Silná ruka stredných škôl 

 účasť reprezentácie na medzinárodných súťažiach - ME, MS a prestížnych 
súťažiach armwrestlingu 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 
proti:  
zdržal sa:  
Uznesenie č. 7/2022: Schválenie Plánu športových aktivít na rok 2022 

k bodu 3 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:  
zdržal sa:  

Uznesenie č. 8/2022: Začatie Verejného obstarávania na kladky 

k bodu 4 Schválenie Výročnej správy za rok 2021 
Výkonný výbor schválil Výročnú správu za rok 2021, ktorá je prílohou zápisnice a predloží ju na      

schválenie na najbližšiu konferenciu 
Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 
proti:  
zdržal sa:  

Uznesenie č. 9/2022:  Schválenie Výročnej správy za rok 2021 



 

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:       Oravská Lesná 
Deň konania zasadnutia:  02.04.2022 

 6/2022: VV SAPR schválil termín konania konferencie na 

7/2022: Schválenie Plánu športových aktivít na rok 2022 

8/2022: Začatie Verejného obstarávania na kladky 

  9/2022:  Schválenie Výročnej správy za rok 2021 

Zapísal: Peter Kasan 

Overil: Dagmar Petrová 
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