
 

ZÁPISNICA 
         Číslo zápisnice: VVSAPR 02/2023 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:  24.01.2023 

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

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

               

Program zasadnutia: 
 
1. Schválenie Plánu športových aktivít na rok 2023 
2. Schválenie Výročnej správy SAPR za rok 2022 vrátane: 

• správy dozornej rady  
• správy prezidenta SAPR  
• správa disciplinárnej komisie  
• správy reprezentačných trénerov  
• správy hlavného rozhodcu  
• čerpaní rozpočtu za rok 2022 

3. Schválenie Súťažného poriadku SAPR 
4. Schválenie návrhu zmeny disciplinárneho poriadku SAPR 
6. Návrh na schválenie zmeny  členského príspevku na klub 
7. Informácia o odsúpení z funkcie: 
 - predsedu dozornej rady Mgr. Libuši Tichoňovej 
 -člena výkonného výbour: Veroniky Ferencovej 
8. Vyhlásenie voľby  
 - člena dozornej rady  
 - člena výkonného výboru na zostávajúce volebné obdobie 
 - zástupcu športovcov 
9.  Návrh na zvýšenie medializácie armwrestlingu prostredníctvom klubov 
10. Návrh na vylúčenie športovca Matúša Kubašáka zo SAPR. 
11. Záver 



Zápisnica 

k bodu 1 Schválenie Plánu športových aktivít na rok 2023 

Výkonný výbor SAPR na svojom zasadnutí dňa 25.1.2023 schválil  Plán športových aktivít na 
rok 2023,  pričom bude plán priebežne aktualizovaný a dopĺňaný a  bude zverejnený na 
www.armsport.sk 
Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 4 
proti:  
zdržal sa:  
Uznesenie č. 6/2023: Schválenie Plánu športových aktivít na rok 2023 

k bodu 2 Schválenie Výročnej správy za rok 2022 
Výkonný výbor schválil Výročnú správu za rok 2022, ktorá je prílohou zápisnice a predloží ju na      

schválenie na konferenciu 
Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 4 
proti:  
zdržal sa:  

Uznesenie č. 7/2023:  Schválenie Výročnej správy za rok 2022 

k bodu 3 Schválenie Súťažného poriadku  
Výkonný výbor schválil Súťažný poriadok, ktorá je prílohou zápisnice a bude informovať 

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

Uznesenie č. 8/2023:  Schválenie Súťažného poriadku 

k bodu 4 Schválenie Zmeny disciplinárneho poriadku  
Výkonný výbor pripravil návrh zmeny disciplinárneho poriadku, ktorý predkladá na schválenie na 

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

Uznesenie č. 9/2023:  Schválenie zmeny disciplinárneho poriadku 

k bodu 5 Schválenie Zmeny členského príspevku  
Výkonný výbor pripravil návrh zmeny členského príspevku,  ktorý predkladá na schválenie na 

konferencii. Navrhuje zvýšenie členského príspevku na 100 Eur na jeden  športový klub. 
Hlasovanie členov výkonného výboru 
za: 4 
proti:  
zdržal sa:  

Uznesenie č. 10/2023:  Schválenie zmeny  členského príspevku 

k bodu 6 Informácia  o odstúpení z funkcie  
Výkonný výbor vzal na vedomie informáciu o odstúpení z funkcie predsedu dozornej rady a člena 

výkonného výboru 

k bodu 7, 8 Informácia o konaní dodatočných volieb na zostávajúce volebné obdobie 
Výkonný výbor na základe odstúpení z funkcie a blížiaceho sa konca volebného obdobia 
zástupcu športovcov na konferencii konanej dňa 3.2.2023 zrealizuje dodatočnú voľbu na 
zostávajúce volebné obdobie predsedu dozornej rady a člena výkonného výboru a novú voľbu 
zástupcu športovcov. Na základe tejto informácie do pozvánky na konferenciu začleniť informáciu 
o zasielaní nominantov na obsadenie daných pozícii zo strany klubov. 



k bodu 9 Návrh na zvýšenie medializácie armwrestlingu prostredníctvom klubov 
Výkonný výbor navrhuje, aby každý klub bol aktívnejší v mediálnom priestore a založil si vlastný 
instagram a FB, kde bude informovať o športových aktivitách, výsledkoch a pripravovaných 
podujatiach. 

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

Uznesenie č. 11/2023:  Schválenie povinnosti zriadiť FB, instagram v každom klube 

k bodu 10 Návrh na vylúčenie športovca Matúša Kubašáka 
Výkonný výbor navrhuje konferencii vylúčenie športovca Matúša Kubašáka z dôvodu porušenia 
povinností člena v zmysle stanov SAPR článku 5, bod 6, písm. a) a písm. c). Kde v písm. a) sa 
hovorí: člen SAPR má povinnosť dodržiavať stanovy SAPR, vnútorné predpisy a rozhodnutia 
SAPR a v bode c) sa hovorí: člen SAPR má povinnosť zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo 
SAPR. Na základe udalostí v roku 2022 a po zrelej úvahe a zhodnotení situácie VV SAPR 
navrhuje vylúčiť športovca Matúša Kubašáka zo SAPR. 

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

Uznesenie č. 12/2023:  Návrh na vylúčenie športovca Matúša Kubašáka 



 

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: 24.01.2023 

6/2023: Schválenie Plánu športových aktivít na rok 2023 

 7/2023:  Schválenie Výročnej správy za rok 2022 

8/2023:  Schválenie Súťažného poriadku 

 9/2023:  Schválenie zmeny disciplinárneho poriadku 

10/2023:  Schválenie zmeny  členského príspevku 

11/2023:  Schválenie povinnosti zriadiť FB, instagram v každom klube 

12/2023:  Návrh na vylúčenie športovca Matúša Kubašáka 

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: 24.01.2023 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí: 

1. Ján Germánus ……………………….. 

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

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

4. Ing. Veronika Ferencová 

5. Dagmar Petrová …………………………. 

6. Ján Vojenčák                                  ospravedlnený 
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