
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRETLÁČANIA RUKOU

SLOVAK ARMWRESTLING ASSOCIATION

Disciplinárna komisia Slovenskej asociácie pretláčania rukou

č.k. SAPR 02DK/2022

Rozhodnutie disciplinárnej komisie.

Disciplinárna komisia v zložení Monika Mináriková

Mgr. Viera Kissová

Peter Spusta

MGR. GABRIELA HARČARIKA, PHD.

Disciplinárna komisia - rozhodla takto: Podaný podnet je neopodstatnený.

Odôvodnenie v jednotlivých bodoch:

Štatút trénera reprezentácie článok I. uvádza v jednotlivých bodoch nasledovné:

bod b) konzultuje tréningové plány pretekárov reprezentácie s klubovými trénermi

SLOVAKIA

občianske združenie, IČO: 30811686, Vavrečka 311, Slovenská republika 
tel.:+421 911 880 779 e-mail: sekretariat@armsport.sk

rozhodla vo veci podnetu podaného dňa 9.8.2022 mailom na mailovú adresu 
sekretariat@armsport.sk, ktorý sa týkal trénera juniorskej reprezentácie

bod a) vypracuje plán reprezentačný akcií pre súťažnú sezónu, ktorý musí obsahovať termíny 
sústredení s ich zameraním a cieľom, sledované súťaže, ktorých sa plánuje reprezentácia 
zúčastniť, predbežnú kalkuláciu nákladov. Plán reprezentačný akcií je povinný predložiť 
výkonnému výboru (VV) SAPR, po ukončení kalendárneho roku odovzdať VV SAPR vyhodnotenie 
plánu a jednotlivých reprezentantov s plnením výkonnostných cieľov
- Podľa článku 1 Štatútu trénera reprezentácie bod ,,a)" nebol porušený vzhľadom na to, že 
povinnosti, ktoré z tohto bodu vyplývajú boli splnené a schválené Výkonným Výborom.
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- Podľa článku 1 Štatútu trénera reprezentácie bod ,,i)" nebol porušený.

Bod j) zabezpečuje súdržnosť a dobré vzájomné vzťahy v reprezentácii

- Podľa článku 1 Štatútu trénera reprezentácie bod ,,j)" nebol porušený, podľa nám poskytnutých 

informácií od viacerých členov juniorskej reprezentačnej výpravy.

Bod i) osobne ísť príkladom, je povinný správať sa podľa všeobecných spoločenských 
noriem slušnosti

Podľa už vyššie spomínaného článku 1, bodov h), i) aj) si dostatočne plnil svoje povinnosti ako 

reprezentačný tréner a keďže je zodpovedný za celú juniorskú výpravu a nie len za jednotlivca, 

môžu byť rozhodnutia trénera jednotlivcom vnímané ako nekomfortné.

- Podľa článku 1 Štatútu trénera reprezentácie bod „b)" nebol porušený, reprezentačný tréner 

je nápomocný klubovým trénerom ak o pomoc požiadajú alebo ho informujú.

bod c) aktívne sleduje a hodnotí výkonnostnú úroveň pretekárov na sledovaných súťažiach, 
konzultuje s reprezentantom jeho výkony a predkladá mu návrhy na zlepšenie výkonnosti
- Podľa článku 1 Štatútu trénera reprezentácie bod ,,c)" nebol porušený, reprezentačný tréner 
aktívne sleduje všetkých športovcov hlavne reprezentantov. Na základe týchto hodnotení ste boli 
nominovaný na Majstrovstvá Európy 2022 a VV vašu nomináciu schválil.

Podľa štatútu reprezentanta SR v článku 2 Povinnosti reprezentanta, bodu 10 je reprezentant SR 

povinný sa riadiť platnými stanovami SAPR, predpismi a pravidlami SAPR, resp. usporiadateľom 

súťaže, rešpektovať pokyny vedúceho výpravy na súťažiach, na ktoré bol nominovaný. Každý 

reprezentant obdrží pred reprezentáciou informačné materiály k danému šampionátu, v ktorých 

je uvedené: „V prípade že budete mať akékoľvek zdravotné problémy (hoci aj bolenie hlavy, nevoľnosť) 
je potrebné to oznámiť ihneď reprezentačnému trénerovi. Taktiež akýkoľvek liek, alebo doplnok stravy, 
ktorý budete chcieť užiť je potrebné skonzultovať s trénerom kvôli dopingovej kontrole - aj Acylpirin". 
Podľa informácií, ktoré nám boli poskytnuté nemáme dôkazy o tom, že by reprezentačný tréner zanedbal 
svoje povinnosti vzhľadom k vášmu zraneniu.

Bod h) počas akcií reprezentácie plne zodpovedá za činnosť reprezentácie, zabezpečuje všetky 
náležitosti spojené s reprezentantmi. Je povinný zabezpečiť, aby sa počas akcií účastníci správali 
podľa všeobecných spoločenských noriem slušnosti, dodržiavali správnu životosprávu a plnili jeho 
nariadenia,
- Podlá článku 1 Štatútu trénera reprezentácie bod ,,h)" nebol porušený, reprezentačný tréner 
má dlhoročné skúsenosti s národnými aj medzinárodnými súťažami, a plní si povinnosti voči 
reprezentantom na takýchto podujatiach. Podľa nám poskytnutých informácií od viacerých 
členov juniorskej reprezentačnej výpravy p. Mgr. Gabriel Harčarik, PhD. na tejto súťaži, 
súťažiacich sprevádzal, motivoval, podporoval, povzbudzoval, snažil sa viesť reprezentáciu k 
slušnému správaniu a pozitívnej klíme.

Ďalej čo sa týka jazykových zručností, podľa štatútu reprezentačného trénera článku 3, bod 4. 

odstavec a), b), p. Mgr. Gabriel Harčarik, PhD. spĺňa minimálne požiadavky na pozíciu 

reprezentačného trénera. Anglický jazyk nie je podmienkou pre pozíciu reprezentačného trénera.




