
 

ZÁPISNICA 
         Číslo zápisnice: VVSAPR 01/2023 zo zasadnutia výkonného výboru SAPR 

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

Miesto konania zasadnutia:  Vavrečka 
Deň konania zasadnutia: 03.01.2023 

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 

               

Program zasadnutia: 
 
1. Schválenie vyúčtovania dotácie  za rok 2023 
2. Informácia o schválenej zmluve Národnému športovému zväzu na rok 2023 
3. Návrh rozpočtu na rok 2023 
4. Príprava výročnej správy za rok 2023 
5. Schválenie termínu konferencie SAPR 
6. Diskusia 
7. Záver 

Zápisnica 
k bodu 1  Schválenie vyúčtovania dotácie za rok 2023 

Výkonný výbor schválil Vyúčtovanie dotácie za rok 2023 a to Príspevok uznanému športu, ktoré   
je zverejnené na webovom sídle.  

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 4 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 1/2023: Schválenie vyúčtovania dotácie za rok 2023 

 K bodu 2  Informácia o schválenej Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu v 
roku 2023 
Dňa 28.12.2023 nám bola zaslaná Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu na rok 2023 

vo výške 29100 Eur. Zmluva bola zaslaná na ministerstvo a  príjem je zapracovaný do návrhu 
rozpočtu na rok 2023. 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 4 



proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 2/2023:  VV SAPR berie na vedomie schválenú Zmluvu o poskytnutí 

príspevku uznanému športu za rok 2023. 

K bodu 3  Návrh rozpočtu na rok 2023 

Výkonný výbor schválil predbežný Návrh rozpočtu na rok 2023,  ktorý bude prednesený na 
konferencii. 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 4 
proti: 0 
zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 3/2023:  Schválenie Návrhu rozpočtu na rok 2023 

k bodu 4 Príprava výročnej správy SAPR za rok 2023 

VV SAPR poveril Dagmar Petrovú, aby zaslala výzvu jednotlivým komisiám - dozornej rade, 
disciplinárnej komisie, reprezentačným trénerom, hlavnému rozhodcovi, aby v termíne do 
20.1.2023 spracovali správy za rok 2023, ktoré budú zapracované do  výročnej správy SAPR za 
rok 2023. 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 4 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 4/2023:  Dagmar Petrová vyzve komisie na predloženie správ o činnosti za rok 

2023 v termíne do 20.1.2023 

k bodu 5 Schválenie termínu konania konferencie na :  

VV SAPR schválil termín konania konferencie na 3.2.2023 vo Vavrečke - Hotel Trend 

Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 4 
proti:  
zdržal sa:  
Uznesenie č. 5/2023: VV SAPR schválil termín konania konferencie na 3.2.2023 vo 

Vavrečka 



 

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: Vavrečka 
Deň konania zasadnutia:   03.01.2023 

1/2023: Schválenie vyúčtovania dotácie za rok 2022 

  2/2023:  VV SAPR berie na vedomie schválenú Zmluvu o poskytnutí príspevku uznanému  
  športu za rok 2023. 

 3/2023:  Schválenie Návrhu rozpočtu na rok 2023 

4/2023:  Dagmar Petrová vyzve komisie na predloženie správ o činnosti za rok 2022 v 
         termíne do 20.1.2023 

5/2023: VV SAPR schválil termín konania konferencie na 3.2.2023 vo Vavrečke 

Zapísal: Peter Kasan 

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: Vavrečka 

Deň konania zasadnutia: 03.01.2023 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí: 

1. Ján Germánus ……………………….. 

2. Peter Kasan                                     …………………………… 

3. Tomáš Kiss                                      ……………………….. 

4. Ing. Veronika Ferencová ……………………….. 

5. Dagmar Petrová ………………………….. 

6. Ján Vojenčák                                   ………………………….. 
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