
 

 

ZÁPISNICA 
         Číslo zápisnice: VVSAPR 04/2020 zo zasadnutia výkonného výboru SAPR 

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

Miesto konania zasadnutia: Online 19:05 – 20:42 

Deň konania zasadnutia: 09.11.2020 

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

 
1. Ján Germánus 
2. Peter Kasan 
3. Tomáš  Kiss 
4. Veronika Ferencová 
5. Dagmar Petrová 

 
Členovia prítomní na elektronickom zasadnutí bez platného hlasu: 
 

1. Mgr. Gabriel Harčarik – reprezentačný tréner SAPR 
2. Libuša Tichoňová – kontrolór SAPR 

                
 

Program zasadnutia: 

1. Schválenie výmeny položiek v súlade s oprávnenými nákladmi pre TOP tím – Mgr. Rebeka 

Martinkovičová, Lucia Debnárová 

2. Schválenie návrhu na ocenenie športovcov v TOP5 

3. Schválenie návrhu na zmenu organizácie súťaží počas, pandemických opatrení  

4. Schválenie návrhu možných sústredení  

5. Diskusia 

6. Záver 

 
Zápisnica 
k bodu 1  Schválenie výmeny položiek v súlade s oprávnenými nákladmi pre TOP tím 
Na základe zaslanej dotazu športovkyne Rebeky Martinkovičovej na možnosť výmeny položiek 

schváleného Plánu športovej prípravy 2020 a tiež dodatku Zlmuvy Dotácie športovcov Top Teamu 
2020 prerokoval Výkonný výbor možnosť výmeny položiek v súlade s oprávnenými nákladmi, na 
základe poslanej žiadosti, pre Martinkovičovú a Debnárovu.  

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 
proti: 0 
zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 1/2020: Schválenie výmeny položiek v súlade s oprávnenými nákladmi 
 

K bodu 2  Návrh na ocenenie športovcov v TOP5 
Výkonný výbor na základe návrhov reprezentačných trénerov G. Harčarika a T. Kissa 

hlasovaním vybral ocenených športovcov za rok 2020. Na schválenie bol prednesený aj snávrh 
aby tento rok nebol zvolený celkový víťaz TOP5 nakoľko v dôsledku pandemickej situácie 
s Covi-19 sme boli nútení viacero súťaží zrušiť reps. odložiť na neurčito. 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 5 



proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 2/2020: Návrh na ocenenie športovcov v TOP5  

Výkonný výbor schválil návrh na ocenenie športovcov v TOP5 a výber ocenených športovcov 
v jednotlivých kategóriách a ocenenie klubov s konečnými výsledkami. Výsledky budú 
uverejnené na web stránke SAPR, www.armsport.sk a ceny distribuované oceneným poštou. 

 

K bodu 3 Schválenie návrhu na zmenu organizácie súťaží, počas pandemických opatrení 

Mgr. Gabriel Harčarík, predložil návrh na zmenu organizácie súťaží počas pandemických 
opatrení. Výkonný výbor neschválil návrh na zmenu organizácie súťaží počas pandemických 
opatrení z dôvodu nedostatočnej účasti športovcov v jednotlivých klubocha taktiež z organizačných 
dôvodov nakoľko nie každý klub má k dispozícii priestory kde by vedel danú súťaž za sprísnených 
opatrení realizovať.   

Hlasovanie členov výkonného výboru 
Za: 0 
Proti:5 
Zdržal sa:0 

Uznesenie č. 3/2020: Výkonný výbor neschvaľuje návrh na zmenu organizácie súťaží 
počas pandemických opatrení 
 

k bodu 4 Schválenie návrhu možných sústredení 
Tomáš Kiss predložil návrh možných sústredení, ktoré by boli v súlade s pandemickými 

opatreniami, s tým že by reprezentační tréneri vycestovali za športovcami do jednotlivých klubov. 
Výkonný výbor zobral tento návrh na vedomie s tým že sústredenia môžu byť realizované ak to 
pandemická situácia dovolí.  

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 0 
proti: 5 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 4/2020: Výkonný výbor berie na vedomie návrhu možných sústredení 

SAPR 
 

k bodu 5 Diskusia  
Libuša Tichoňová upozornila na nevyužité dotácie 4 klubov, ktoré sú určené pre mládež do 23 

rokov. Jedná sa o kluby AWK Zvolen, AWK Prievidza, AWK Bul Team Orava a ŠK Lucie 
Debnárovej. Predmetné kluby opätovne osloví generálny sekretár s výzvou o zaslanie dodkladov na 
preplatenie oprávnených  nákladov pre menované kluby. 

 

http://www.armsport.sk/


 
 
 

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: Online 19:05 – 20:42 

Deň konania zasadnutia:   09.11.2020 

 
 
 
 

1/2020: Schválenie výmeny položiek v súlade s oprávnenými nákladmi pre TOP tím 
2/2020: Schválenie návrhu na ocenenie športovcov v TOP5 
3/2020: Neschválenie návrhu na zmenu organizácie súťaží počas, 
pandemických opatrení 
4/2020: Berie na vedomie návrhu možných sústredení SAPR 

 
 
 
 
 

Zapísala: Ing. Veronika Ferencová 

Overil: Dagmar Petrová



 
 

 
 

 

 

 

 

Prezenčná listina 

zo zasadnutia výkonného výboru SAPR 
 

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

Miesto konania zasadnutia: elektronické zasadanie 

Deň konania zasadnutia: 09.11.2020 

 
Členovia orgánu prítomní na zasadnutí: 

 

1. Ján Germánus elektronická účasť 

 
2. Peter Kasan                                      elektronická účasť 

 
3. Tomáš Kiss                                      elektronická účasť 

 
4. Ing. Veronika Ferencová elektronická účasť 

 

5. Dagmar Petrová elektronická účasť 

 
 
 

Hostia prítomní na zasadnutí: 

 
 

1. Mgr. Gabriel Harčarik                       elektronická účasť 
 

2. Libuša Tichoňová                          elektronická účasť  


