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Správa prezidenta SAPR za rok 2021
1. ČINNOSŤ VÝKONNÉHO VÝBORU V ROKU 2021
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 2021 zasadal celkom 4-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 2021
Sekretariát SAPR zastupuje a jeho výkon má na starosti Dagmar Petrová, z činnosti v roku 2021 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 (sústredenia)

-

zabezpečenie výjazdov reprezentácia na ME, MS

-

spracovanie matriky športovcov a spracovanie matriky klubov.

Čo sa týka matriky klubov – v roku 2021 sme mali 14 aktívnych klubov a členská základňa sa rozšírila na
425 členov SAPR. Pri športovcoch v roku 2021 resp. v súťažnej sezóne 2020/2021 sme mali aj vzhľadom na
pretrvávajúcu pandemickú situáciu v dôsledku Covid- 19 len 76 aktívnych športovcov (t.j. 3 štarty na
súťaži) pričom z tohto počtu bolo 30 juniorov do 23 rokov. Aspoň jednej súťaže poriadanej SAPR sa v tejto
súťažnej sezóne zúčastnilo 130 registrovaných športovcov SAPR a 12 neregistrovaných. V tomto roku sme
nezaznamenali žiaden prestup avšak činnosť ukončili 2 športovci. 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 2021 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 2021 prezidentom SAPR
„Armwrestling čelil v rámci Slovenska niekoľkým lockdownom, čo zabránilo organizácii viacerých
súťaži. Kluby mali problém s tréningami a samotní športovci museli improvizovať s prípravou na
jednotlivé súťaže, ktoré sa častokrát posúvali, alebo rušili. No napriek tejto nepriazni sme sa ako
asociácia zomkli a v rámci možnosti sme urobili maximum, začo sa chcem poďakovať výkonnému
výboru, reprezentačným trénerom, predsedom klubov, rozhodcom, organizátorom a v neposlednom
rade všetkým športovcom.
Uplynulý športový rok môžem neskromne označiť, ako jeden z najúspešnejších rokov nášho športu.
Napriek obavám vyplývajúcich z kovidových opatrení, boli zorganizované ME aj MS, na ktorých
sme mali početné zastúpenie našich športovcov. Významné úspechy našich športovcov vo všetkých
kategóriách museli potešiť každého fanúšika nášho športu.
Za najsvetlejšie momenty považujem jednoznačne našu reprezentáciu na Majstrovstvách Európy v
Litve a Majstrovstvách sveta v Rumunsku, kde sme ako krajina zažiarili. Spomeniem rekord
Barbori Bajčiovej – štyri zlaté medaily z Európy a štyri zlaté zo sveta. To sa ešte žiadnemu
slovenskému armwrestlerovi nepodarilo. Štyri zlaté kovy z Európy priniesla aj Martina Sojková.
Medzi mužmi zahviezdil bronzom na Európe Filip Hric a bronz zo sveta si priniesol Ivan
Gregorička. V neposlednom rade chcem pochváliť naše stálice a dovolím si povedať aktívne
legendy medzi ženami Luciu Debnarovú a Rebeku Martinkovičovú, ktoré si priniesli z Európy aj zo
Sveta zlaté medaily.“
Hlavnými prioritami pre rok 2022-2023 bude schválenie propozícii pre sponzorov, na základe čoho
sa vytvorí systém, vďaka ktorému bude vedieť sponzor čo za svoju podporu nášho športu dostane.
Chcem sa zamerať na súkromný sektor ktorý nám môže pomôcť v tejto zložitej dobe, keďže štát
stále vychádza z výsledkov roku 2019 a my ako zväz tým pádom nemáme dostatok financií na
fungovanie.“
V roku 2022 by som sa chcel zúčastniť oboch šampionátov Európy aj Sveta a veľmi dôležite bude
hlasovanie v máji 2022 (Bukurešť), kde sa dozvieme či ako krajina budeme organizovať
Majstrovstvá Európy. Samozrejme uvidíme čo nám pandémia situácia umožni robiť na Slovensku.
Ako zväz máme naplánovaných niekoľko projektov na prílev nových športovcov do našich radov
a pevne verím, že sa nám to podarí spustiť.“
Spracoval: Ján Germanus, prezident SAPR dňa 31.3.2022

Správa Dozornej rady za rok 2021
Správa o činnosti kontrolóra SAPR za rok 2021
Správa o činnosti dozornej rady SAPR za rok 2021
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 2021 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. 04. 2021
Mgr. Libuša Tichoňová
kontrolór SAPR

Správa Disciplinárnej komisie za rok 2021
Disciplinárna komisia:
Monika Mináriková
Mgr. Viera Kissová
Peter Spusta
1. Činnosť disciplinárnej komisie v roku 2021
V roku 2021 disciplinárna komisia neriešila žiaden podnet.

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

24.03.2022

Monika Mináriková
predseda DK

Správa reprezentačných trénerov za rok 2021
Slovenská juniorská reprezentácia sa v roku 2021 zúčastnila ME Vilnius - Litva a MS Bukurešť
-Rumunsku. Na ME sme dosiahli historický najviac medailí. Bolo to zapríčinené hlavne neúčasťou
viacerých krajín z pandemických dôvodov. Na majstrovstvách sveta sme už také úspechy
nedosiahli. Východné krajiny počas pandémie trénovali a naši športovci mali značne obmedzené
možnosti, čo sa odrazilo na výkonnosti a teda aj umiestnení. Najúspešnejšou juniorkou sa stala
Barbora Bajčiová, ktorá vyhrala ME aj MS pravou aj ľavou rukou + pridala aj 4x zlato medzi
ženami. Ide o rekordný a historický počin, ktorý tak skoro nikto nezopakuje. Dievčatá patria
v medzinárodnej konkurencie medzi ašpirantky na medaile, ale chlapci aj naďalej zaostávajú za
svetovou špičkou. Mali by zapracovať v silovej príprave ako aj technicko-taktickej, kde vidím
rezervy. Odporúčal by som častejšiu konfrontáciu na medzinárodných turnajoch, alebo štartovať v
seniorských kategóriách. V budúcnosti sa musíme viac sústrediť na kategóriu do 15 rokov, kde
potrebujeme hľadať nové talenty. Na svetovom šampionáte boli športovci z krajín východného
bloku na veľmi vysokej úrovni hlavne po technicko-taktickej stránke. Taktiež by bolo potrebné
organizovať viac náborových súťaží (napr. Silná ruka stredných škôl,) pre mládež, vďaka ktorým
by kluby rozširovali svoju členskú základňu. Tieto súťaže je potrebné finančne podporiť a deti
potom podchytiť v kluboch. Na to, aby sme boli konkurencie schopný na ME a MS potrebujem
robiť viac sústredení pre talentovanú mládež.
22.3.2022 Mgr. Gabriel Harčarik,PhD. juniorský reprezentačný tréner
Seniorská reprezentácia v roku 2021

1. činnosť v roku 2021
Slovenská seniorská reprezentácia mala úspechy hlavne v stálej a kvalitnej ženskej reprezentácii,
ktorá získala 2. miesto v hodnotení žien na Majstrovstvách sveta 2021 (Rumunsko) a to iba
so štyrmi pretekárkami: Debnárová, Martinkovičová, Bajčiová, Sojková.
Barbora Bajčiová súťažila v najťažšej ženskej kategórii, kde v oboch rukách dominovala a získala
obe prvenstvá. Získanie titulov v najťažšej ženskej kategórii je odzrkadlením systematickej
dlhodobej práce trénera Petra Kasana a rozrastajúceho sa oravského klubu.
Lucia Debnárová predviedla výborný výkon v ľavačke kde získala zlatú medailu.
Rebeka Martinkovičová v ľavej ruke získala cenné bodované 6 miesto. V pravačke porazila
legendy pretláčania a odniesla si titul majsterky sveta.
Martina Sojková obsadila v ľavačke 7. miesto a v pravačke výborné 4. miesto.
Z mužov obsadil Ivan Gregorička v ľavej ruke 9. miesto. V pravačke však porážal svojich
konkurentov výborným štartom, čo mu vynieslo fantastický bronz. Po mnohých rokoch čakania
mužskej reprezentácie prináša na Slovensko prvú medailu z najvyššej svetovej súťaže.
Miroslav Murín nestačil na svetovú špičku a obsadil 10(pravá ruka) a 11(ľavá ruka) priečku.
Slovensko sa v celkovom hodnotení krajín ocitlo na výbornom 5. mieste.
Majstrovstvá Európy v Litve znamenali v hodnotení krajín pre Slovensko fantastické 3.
miesto a náš ženský tím obsadil najvyššiu priečku.

Slovenské ženy priniesli z majstrovstiev Európy spolu 8 medailí, keďže každá z nich medailovala
v oboch rukách.
Barbora Bajčiová súťažila v najťažšej ženskej kategórii, kde v oboch rukách dominovala a získala
obe prvenstvá.
Lucia Debnárová predviedla výborný výkon v ľavačke kde získala bronzovú medailu. Pravá ruka
sa vrátila, po rokoch zranení, opäť na pozíciu najcennejšiu. Excelentným výkonom prevalcovala
konkurenciu a rozšírila svoju zbierku titulov.
Rebeka Martinkovičová získala v oboch rukách zlato čo je do ďalšej sezóny veľkým záväzkom
a chceme ďalšou prácou potvrdiť dominanciu vo váhe do 65 kg.
Martina Sojková, ešte stále juniorka do 21 rokov vybojovala dve prvenstvá. Keďže boli v nižšej
konkurencii, uvidíme ako sa je podarí obhajoba v roku 2022.
Filip Hritz súťažil vo váhovej kategórii do 80kg. V ľavej ruke prehral o postup do semifinále
a skončil na bodovanom 6. mieste. V pravačke excelentným výkonom vybojoval bronz, keďže
o postup do finále prehral len na dva fauly.
Čo sa týka mužskej reprezentácie, základným problémom nízkej účasti bolo vzdanie sa možnosti
reprezentácie kvôli zraneniu, prípadne pracovným povinnostiam.
Masters a disabled –štandardne kvalitné výkony. Úspech vychádza aj z faktu, že sa športovci
zúčastňujú SNLP v kategóriách seniorov.
Peter Spusta na ME v Litve obsadil dve strieborné priečky. Podal svoj štandardný výkon. Na MS
v Rumunku už jeho forma mala klesajúcu tendenciu a ziskal iba 6. miesto v pravačke.
Dagmar Petrová na európskom šampionáte vybojovala striebornú a bronzovú a na svetovom to bolo
štvrté a piate miesto.
Na majstrovstvách sveta sa predstavili aj Martin Caletka ktorý v kategórii do 100kg vybojoval
v ľavačke 4. priečku. Matúš Hlubik v nižšej kategórii skončil na cennom 7. mieste.

2. návrhy, vízie ciele
-

individuálne konzultácie a zhodnotenie tréningového procesu športovca ako aj tréningovej
disciplíny
vplývať na reprezentantov ako aj na ich trénerov a predsedov klubov aby sa zúčastňovali
SNLP a aktívne spolupracovali s trénerským tímom
možnosť priamych tréningových konzultácii reprezentačného trénera priamo v kluboch trénerský trip po kluboch
účasti na zahraničných podujatiach

Mgr. Tomáš Kiss
seniorský reprezentačný tréner

Správa hlavného rozhodcu za rok 2021
Počas roka 2021 sa z uvedených rozhodcov v zozname aktívne zapojilo a rozhodovalo na
súťažiach organizovaných SAPR väčšina rozhodcov. Na kolách SNLP sa zúčastňuje vždy 6 až 8
rozhodcov plus výsledkár , ktorého nám počas celého roka robila Monika Mináriková, čo by som
opäť osobne vyzdvihol. SAPR sa darí úspešne využívať nový výsledkový systém , ktorý je zároveň
jediným oficiálnym systémom pre súťaže WAF. Tento systém zefektívňuje prácu výsledkára
a všetkých rozhodcov, čím pomáha plynulejšiemu priebehu súťaží.
Prácu všetkých rozhodcov nadmieru oceňujem a za ich kvalitné výkony vraví aj samotný fakt že
počas roka na všetkých súťažiach neboli znesené žiadne protesty a nedošlo ani k žiadnym vážnym
zraneniam . Aj napriek problémom s pandémiou COVID-19 sa naša reprezentácia zúčastnila oboch
najvýznamnejších šampionátov a naši rozhodcovia Ivan Gregorička a Matúš Hlubík nás
reprezentovali na postoch rozhodcov s úrovňou master resp. senior. Situácia s počtom rozhodcov sa
mierne zlepšila no napriek tomu je potrebné školiť nových rozhodcov. Pandemická situácia počas
celého roku 2021 neumožnila zorganizovať rozhodcovský seminár za účelom náboru nových posíl
do radov rozhodcov. Kvalitnou spoluprácou rozhodcov a SAPR sa podarilo naplánovať
rozhodcovský seminár na dátum MSR v Oravskej Lesnej 02.04.2022. Veríme, v záujem nových
čerstvých ľudí , ktorý nám pomôžu posilniť rozhodcovský tím.
Momentálny spôsob odmeňovania rozhodcov na základe dohody o vykonaní práce považujem za
dobre fungujúci a v plnej miere vyhovujúci. Pred každou súťažou sa nám podarilo uskutočniť
dobrovoľný rozhodcovský seminár pre všetkých rozhodcov a pre nominovaných na danú súťaž ,
kde sme si pripomenuli pravidlá WAF a vymenili aktuálne postrehy a skúsenosti z rozhodovania na
predošlých súťažiach.
Vypracoval : Ing. Matúš Hlubík

V Trnave dňa 24.03.2022

Zoznam aktuálnych rozhodcov za rok 2021 .

Meno

Priezvisko

Trieda

Michal

Maťaš

3

Juraj

Jaščeg

3

Barbora

Bajčiová

3

Roman

Tenkel

3

Monika

Mináriková

Tomáš

Kiss

2

Oliver

Hric

3

Dagmar

Petrová

2

Radovan

Čontofalský

3

výsl.

Stanislav

Ševčík

3

Kristína

Bobovčáková

3

Gabriel

Harčarík

2

Ivan

Gregorička

1

Matúš

Hlubík

1

Viera

Kissová

3

Adrián

Židzik

3

Patrik

Juhas

3

Samuel

Krausko

3

Marcel

Šnírer

3

Dominika

Barošová

3

Lucia

Macejková

3

Tomáš

Vongrej

3

Športové výsledky roku 2021
S radosťou konštatujem, že po niekoľkoročnej odmlke sa podarilo medajlovať mužskej seniorskej
kategórii. Teší ma že môžem použiť slovo samozrejmosť v spojitosti s výsledkami v ženských,
juniorských a taktiež v ďalších športových kategóriách. Za všetkých úspešných reprezentantov
spomeniem jedno meno, Barbora Bajčiová. Barbora bola na základe svojich úspechov vyhodnotená
ako najúspešnejšia športovkyňa SAPR pre rok 2021 a zároveň bola zaradená do ankety o športovca
mesiaca december v rámci všetkých športov SR.“
Ako objav roka prekvapila na svete pri svojej premiére bronzom Ema Miterková, čo je veľký
prisľúb do budúcna slovenského pretláčania rukou.“
SAPR 2021 v číslach
Cenné kovy zo svetového a európskeho šampionátu
Celkom:
41
Zlato
17
Striebro
9
Bronz
15
Ocenenia tímov
MS ženy získali:
striebro
ME seniorský team žien:
zlato
juniorky:
striebro
celkovo Slovensko v hodnotení teamov: bronz
Počet Klubov: 14
Počet členov: 405
TOP 5 Barbora Bajčiová
(KASPROF SECURITY BUL TEAM ORAVA)
Lucia Debnarová
(ŠK LUCIE DEBNAROVEJ)
Martina Sojková
(ŠKPR Trnava)
Ivan Gregorička
(AWK Dobrá Voda)
Rebeka Martinkovičová
(ŠKPR Trnava)
NAJLEPŠÍ JUNIOR
Peter Čeleš (AWK Spartak Myjava)
NAJLEPŠIA JUNIORKA
Barbora Bajčiová
(KASPROF SECURITY BUL TEAM ORAVA)
OBJAV ROKA
Ema Miterková
(KASPROF SECURITY BUL TEAM ORAVA)
NAJLEPŠÍ MASTERS PRETEKÁR
Peter Spusta (AWK Prešov)
NAJLEPŠIA MASTERS PRETEKÁRKA Dagmar Petrová
(AWK KRÁĽOVÁ PRI SENCI)
Najlepší športovec disabled

Martin Klimek

(AWK Spartak Myjava)

KLUBY
1.KASPROF SECURITY BUL TEAM ORAVA
2. AWK PREŠOV
3. ŠKPR Trnava

Správa o čerpaní dotácie za rok 2021
V roku 2021 sme na základe Zmluvy č. 0071/2021/SŠ získali dotáciu pre oblasť
športu v celkovej výške 30 408 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 - https://www.armsport.sk/wp-content/uploads/
2022/02/SAPR_vyučtovanie-2021.pdf
a čerpanie finančnej dotácie bolo
pravidelne zverejňované počas celého roka.
Záverečné vyúčtovanie dotácie bolo zaslané na MŠ VVaŠ SR dňa: 1.2.2022.

Účtovná závierka za rok 2021
Účtovná závierka za rok 2021 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
8996 Eur
• nákup rohových výškovopolohovateľných kladiek

Dôležité zmeny SAPR v roku 2021
Rok 2021 neboli zmeny v orgánoch SAPR

