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Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina) s platným hlasom:

Program zasadnutia:

Zápisnica

6357 Eur

15 892 Eur

4768 Eur

WAÍ MEMBER

SLOVAKIA

1.
2.
3.
4.
5.

Názov zasadajúceho orgánu:

Miesto konania zasadnutia:
Deň konania zasadnutia:

Ján Germánus
Peter Kasan
Tomáš Kiss
Veronika Ferencová
Dagmar Petrova

1. Informácia o dodatku č. 2 k zmluve č. 0080/2022/SS o príspevku uznanému športu
2. Schválenie čerpania financií na účel športu mládeže
3. Schválenie čerpania financií na talentovaných športovcov
4. Záver

- účel rozvoja telentovaných športovcov:

- účel športovej reprezentácie

- účel výdavkov na správu

Slovenská asociácia pretláčania rukou (ďalej len 
SAPR)
Výkonný výbor SAPR

Námestovo
14.09.2022

k bodu 1 Informácia o dodatku č. 2 k zmluve č. 0080/2022/SŠ o príspevku uznanému 
športu a schválenie rozdelenia finančných prostriedkov na jednotlivé účely
VV SAPR na základe žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov obdržal dodatok č. 2 k 
zmluve, ktorým sa menia minimálne limity použitia finančných prostriedkov na jednotlivé účely a 
zároveň VVSAPR schvaľuje čerpanie celkovej dotácie vo výške 31785 Eur nasledovne:

- účel športu mládeže: 4768 Eur

ZÁPISNICA
Číslo zápisnice: VVSAPR 05/2022 zo zasadnutia výkonného výboru SAPR

Názov športovej organizácie:

Hlasovanie členov výkonného výboru
za: 5
proti:
zdržal sa:
Uznesenie č. 17/2022: VV SAPR schválil rozdelenie finančných prostriedkov z 

dotácie podľa účelu použitia.

SAWA SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRETLÁČANIA RUKOU 
SLOVAK ARMWRESTLING ASSOCIATION
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k bodu 2 Schválenie čerpania finančných prostriedkov na mládež do 23 rokov

Výška finančného príspevku jednotlivých klubov:

1036,50 EurKASprof-SECURITY bul team Orava -10 športovcov - výška príspevku:

310,95 Eur

207,30 Eur

310,95 Eur

414,60 Eur

2176,65 Eur

310,95 Eur

4768 EurCelkom:

AWK Magnezit Revúca - 3 športovci - výška príspevku: 

AWK Zvolen - 2 športovci - výška príspevku:

ŠKPR Trnava - 3 športovci - výška príspevku:

AWK Dobrá Voda - 4 športovci - výška príspevku:

AWK Prešov - 21 športovcov - výška príspevku:

AWK TJ Spartak Myjava - 3 športovci - výška príspevku:

Celková suma finančných prostriedkov na tento účel predstavuje: 4768 Eur 
Celkový počet aktívnych športovcov do 23 rokov: 46
Jednotková suma príspevku na 1. športovca = 4768 / 46 = 103,65 Eur

Podmienky čerpania finančných prostriedkov prostredníctvom klubov:

- podanie písomnej žiadosti o vyplatenie finančného prostriedku

- prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce čerpanie tohto príspevku vrátane bankového výpisu 
o zaplatení, prípadne dokladu z registračnej pokladne, jednotlivé veci nakúpené klubmi musia 
odzrkadľovať počet športovcov, pre ktoré získali príspevok ( príklad: AWK Zvolen - 2 športovci 
- 2 súpravy, 2 topánok )

- klub musí mať registráciu a pridelené IČO

- finančné prostriedky musia byť použité v súlade so zmluvou (podmienky sú zverejnené na 
webstránke)

W SAPR na základe výpisu z matriky športovcov, ktoré predložila Dagmar Petrova schvaľuje 
výpočet a rozdelenie čerpania finančných prostriedkov na mládež do 23 rokov nasledovne.

Hlasovanie členov výkonného výboru
za: 5
proti:
zdržal sa:
Uznesenie č. 18/2022: VV SAPR schválil spôsob čerpania finančných 

prostriedkov na účel športu mládeže



Výška finančného príspevku jednotlivých klubov:

302,70 Eur

2 118,90 Eur

2 118,90 Eur

k bodu 3 Schválenie čepania finančných príspevkov na talentovaných športovcov

W SAPR na základe zoznamu talentovaných športovcov, ktorý predložil Mgr. Gabriel Harčarík 
schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov nasledovne.

302,70 Eur

908,10 Eur

605,40 Eur

Podmienky čerpania finančných prostriedkov prostredníctvom klubov:

- podanie písomnej žiadosti o vyplatenie finančného prostriedku

- prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce čerpanie tohto príspevku vrátane bankového výpisu 
o zaplatení, prípadne dokladu z registračnej pokladne, jednotlivé veci nakúpené klubmi musia 
odzrkadľovať počet športovcov, pre ktoré získali príspevok, prílohou je prezenčná listina 
prevzatia vecí pre športovcov zo zoznamu

- klub musí mať registráciu a pridelené IČO

- finančné prostriedky musia byť použité v súlade so zmluvou (podmienky sú zverejnené na 
webstránke

Celková suma finančných prostriedkov na tento účel predstavuje: 6357 Eur 
Celkový počet talentovaných športovcov : 21
Jednotková suma príspevku na 1. športovca = 6357 / 21 = 302,70 Eur

AWK Dobrá Voda -1 športovec - výška príspevku:

AWK Magnezit Revúca -1 športovec - výška príspevku:

ŠKPR Trnava - 3 športovci - výška príspevku:

AWK Myjava - 2 športovec - výška príspevku:

KASprof-SECURITY bul team Orava - 7 športovcov - výška príspevku

AWK Prešov - 7 športovcov - výška príspevku

Celkom: 6357

Hlasovanie členov výkonného výboru
za: 5
proti:
zdržal sa:
Uznesenie č. 19/2022: VV SAPR schvaľuje spôsob čerpania finančných prostriedkov 

talentovaných športovcov
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UZNESENIE

zo zasadnutia výkonného výboru SAPR

Zapísal: Peter Kasan

Overil: Dagmar Petrova

19/2022: VV SAPR schvaľuje spôsob čerpania finančných 
prostriedkov talentovaných športovcov

17/2022: VV SAPR schválil rozdelenie finančných prostriedkov z dotácie podľa 
účelu použitia.

18/2022: VV SAPR schválil spôsob čerpania finančných prostriedkov na účel športu 
mládeže

SAWA SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRETLÁČANIA RUKOU 
J * SLOVAK ARMWRESTLING ASSOCIATION

tí.: *421 911 9&0 77S s&4<:r&taríat@»rmsf>ort..^<

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

Miesto konania zasadnutia: Námestovo
Deň konania zasadnutia: 14.09.2022
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PREZENČNÁ LISTINA ZO ZASADNI’ 1 LA V ¥ KONNÉHO V¥ BORU

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí:
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Názov športovej organizácie;
Názov zasadajúceho orgánu:

SLOVENSKA ASOCIÁCIA PRETLÁČANIA RUKOU 
SLOVAK ARMWRESTLING ASSOCIATION

Slovenská asociácia pretláčania rukou 
Výkonný výbor SAPR

Miesto konania zasadnutia:
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