ZÁPISNICA
Číslo zápisnice: VVSAPR 02/2019
zo zasadnutia výkonného výboru SAPR
Názov športovej organizácie:
Slovenská asociácia pretláčania rukou (ďalej len
SAPR) Názov zasadajúceho orgánu: Výkonný výbor SAPR
Miesto konania zasadnutia:
Deň konania zasadnutia:

Ružomberok
19.10.2019

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina) s platným hlasom:
1. Mgr. Gabriel Harčarik
2. Ján Germánus
3. Mgr.Ľubomír Jagnešák
4. Peter Kasan
5. Dagmar Petrová - ospravedlnená
Program zasadnutia:

1. Postup účasti športovcov na medzinárodných súťažiach
2. Nákup technického zariadenia na súťaže
3. Predbežný termín volebnej konferencie spojený s 3. Slovakia International Cup v
Revúcej
4. Stanovenie úloh generálneho sekretára v súvislosti prijatia SAPR ako NŠZ
5. Návrh postupu pri dohodách o vykonaní práce rozhodcov.
6. Návrh komplexného riešenia problematiky rozhodcov samostatnou smernicou
7. Návrh na zmenu súťažných kategórií
8. Reprezentačné sústredenie 15.11 - 17.11
9. Záver
Zápisnica
k bodu 1 Postup účasti športovcov na medzinárodných súťažiach
Výkonný výbor sa opätovne zaoberal podmienkami účasti športovcov na medzinárodných
súťažiach.
a navrhujú nasledovný postup:
1. športovec má povinnosť oznámiť e-mailom na sekretariát SAPR a reprezentačnému
trénerovi svoju účasť na medzinárodnej súťaži
2. reprezentačný téner navrhuje výkonnému výboru SAPR nomináciu športovcov
3. výkonný výbor schvaľuje nomináciu športovca na medzinárodnej súťaži.
Uvedený postup je záväzný pre všetkých športovcov.
Postup bude zverejnený na stránke www.armsport.sk
Hlasovanie členov výkonného výboru
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 1/2019: Schválenie postupu účasti športovcov na medzinárodných súťažiach

k bodu 2 Nákup zariadenia na organizáciu súťaží
Výkonný výbor sa zaoberal požiadavkou zabezpečenia jednotného technického zariadenia notebook, tlačiareň, fotoaparát, váha, čítačka a kompletný program. Na základe požiadaviek sa
danou témou zaoberali členovia výkonného výboru a v snahe zabezpečiť komplexné vybavenie
na súťaže jednoznačne súhlasili s nákupom tohto zariadenia, ktoré bude používané na súťažiach.
Nákup technického zariadenia zabezpečí Gabriel Harčarík a nákup harfvérového vybavenia na
súťaže zabezpečí Gabriel Harčarík v spolupráci s p. Hlúbikom priamo s funkcionármi WAF na
Majstrovstvách sveta. Za technické zariadenie SAPR bude zodpovedať generálna sekretárka,
ktorá zabezpečí jeho doručenie na súťaže a riadne zaobchádzanie so zvereným vybavením.
Hlasovanie členov výkonného výboru
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2/2019: Schválenie nákupu technického zariadenia na súťaže - notebook,
tlačiareň, váha s pripojením na PC, čítačka a hardvérové vybavenie - súťažný program.
k bodu 3 Predbežný termín Volebnej konferencie
Vzhľadom na to, že rok 2020 je volebným rokom, výkonný výbor v rámci plánu pripravuje
volebnú konferenciu v mesiaci 6/2020. Volebná konferencia bude spojená s realizáciou 3.
International armwresling CUP v Revúcej. Na návrh prezidenta SAPR sa plánuje ako dvojdňová
akcia, prvý deň prebehne volebná konferencia a váženie športovcov a následne druhý deň
vyvrcholí športovou súťažou s medzinárodnou účasťou športovcov. Manažment akcie se berie pod
patronát prezident SAPR Ján Germanus.
Hlasovanie členov výkonného výboru
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3/2019: Schválenie predpokladané termínu volebnej konferencie stanovený
na 6/2019 spojený s realizáciou 3. International armwresling CUP v Revúcej.
k bodu 4 Úlohy generálneho sekretára
Vzhľadom na to, že SAPR bol prijatý ako Národný športový zväz viažu sa nám určité
povinnosti k Ministerstvu školstva vedy výskumu a športu SR, ktoré musíme spĺňať. Pre
zabezpečenie plynulého chodu boli stanovené kroky, ktoré je potrebné do konca roka pripraviť.
Jednotlivými bodmi bola poverená generálna sekretárka SAPR v súčinnosti s členmi výkonného
výboru.
1. Spracovať Matriku športovcov v súlade s požiadavkami registra MŠVVaŠ SR - termín do
30.11.2019
2. Priebežne aktualizovať internetovú stránku SAPR a sociálne siete, pričom dbať na to, aby z
každej akcie, súťaže realizovanej SAPR bola na stránke ako aj sociálnych sieťach informácia o
jej realizácii a priebehu vrátane fotodokumentácie z akcie. - termín kontroly do 30.11.2019 a
stály
3. Športovú akciu SAPR administratívne spracovať a pripraviť - zabezpečiť prezenčné listiny z
akcií - termín kontroly do 30.11.2019 a stály
4. Spolupracovať pri realizácii Silnej ruky stredných škôl s organizátormi oblastných kôl a
zabezpečiť sumarizáciu podkladov z akcie termín do 30.11.2019
Hlasovanie členov výkonného výboru
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4/2019: Schválenie úloh generálneho sekretára v súvislosti s prijatím SAPR
ako NŠZ

k bodu 5 Návrh postupu pri dohodách o vykonaní práce rozhodcov.
Vzhľadom na to, že SAPR bol prijatý ako Národný športový zväz viažu sa nám určité
povinnosti k Ministerstvu školstva vedy výskumu a športu SR, ktoré musíme spĺňať a ktoré
musíme zabezpečiť aj vo vzťahu k riadnemu priebehu súťaží aj z pozície rozhodovania a
zabezpečenia rozhodcov. V rámci tejto oblasti a po skúsenosti so súťaží tohto roka navrhujeme:
1. Plánovanie účasti rozhodcov na súťaží v súvislosti s plánom akcií na príslušnú sezónu
2. Rozhodca nominovaný na súťaž bude prihlásený do všetkých poisťovní v rámci dohody o
vykonaní práce na príslušnú súťaž, v súvilosti s týmto administratívne zabezpečí priamo na
akcii vypísanie dochádzky z akcie, ktorú mu potvrdí svojim podpisom hlavný rozhodca (v
spodnej časti dochádzky). Hlavný rozhodca súťaže tak zároveň zabezpečí kontrolný
mechanizmus výkonu práce rozhodcu. Takto vyplnenú dochádzku odovzdá generálnej
sekretárke. Za dodržanie uvedeného postupu je zodpovedný hlavný rohodca SAPR.
Hlasovanie členov výkonného výboru
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2019: Schválenie postupu pri dohodách o vykonaní práce rozhodcov a
schválenie kontrolného mechanizmu DVP hlavným rozhodcom.
k bodu 6 Návrh komplexného riešenia problematiky rozhodcov samostatnou smernicou.
Vzhľadom na to, že SAPR bol prijatý ako Národný športový zväz viažu sa nám určité
povinnosti k Ministerstvu školstva vedy výskumu a športu SR, ktoré musíme spĺňať a ktoré
musíme zabezpečiť aj vo vzťahu k systému rozhodovania súťaží, registrácii rozhodcov ich
pravidelnému preškoľovaniu a i. V tejto súvislosti navrhujeme, aby hlavný rozhodca SAPR
pripravil a predložil výkonnému výbou Návrh smernice, ktorá komplexne zastreší problematiku
rozhodcov SAPR. Termín podania návrhu stanovený do 30.11.2019.
Hlasovanie členov výkonného výboru
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6/2019: Schválenie úlohy hlavného rozhodcu na prípravu komplexnej
smernice rozhodcov SAPR.
k bodu 7 Návrh zmeny súťažných kategórií.
Na návrh manažéra súťaží a reprezentačného trénera juniorov bol prerokovaný návrh o
zmene súťažných kategórí od budúcej sezóny, pričom navrhujú:
- doplnenie kategórie do 15 rokov na súťaží Silná ruka
- v mužských kategóriách zmenu nasledovne: 65, 75,85,95, 110, 110+
Hlasovanie členov výkonného výboru
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 7/2019: Schválenie zmeny súťažných kategórií od sezóny 2020.
k bodu 8 Reprezentačné sústredenie SAPR
V termíne od 15.11.2019 do 17.11.2019 pripravujeme reprezentačné sústredenie SAPR
spojené so záverečným vyhodnotením roka 2019 a ocenením športovcov. Akcia bude prebiehať na
Orave v Zbojníckej kolibe a bližší program bude zverejnený na stránke SAPR. V súvislosti s
reprezentačným sústredením bol poverený manažér súťaží na zabezpečenie ubytovania a
relaxačného programu v Zbojníckej kolibe. Zároveň členovia VV v spolupráci s reprezentačnými
trénermi pripravia návrhy nominácii ocenených športovcov v termíne do 8.11.2019
Hlasovanie členov výkonného výboru
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 8/2019: Schválenie reprezentačného sústredenia SAPR - 15.11 17.11.2019

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:
Deň konania zasadnutia:

Ružomberok
19.10.2019

1/2019: Schválenie postupu účasti športovcov na medzinárodných súťažiach
2/2019: Schválenie nákupu technického zariadenia na súťaže - notebook, tlačiareň, váha s
pripojením na PC, čítačka a hardvérové vybavenie - súťažný program.
3/2019:Schválenie predpokladané termínu volebnej konferencie stanovený na 6/2020
spojený s realizáciou 3. International armwresling CUP v Revúcej.
4/2019: Schválenie úloh generálneho sekretára v súvislosti s prijatím SAPR ako NŠZ
5/2019:Schválenie postupu pri dohodách o vykonaní práce rozhodcov a schválenie
kontrolného mechanizmu DVP hlavným rozhodcom.
6/2019: Schválenie úlohy hlavného rozhodcu na prípravu komplexnej smernice rozhodcov
SAPR.
7/2019: Schválenie zmeny súťažných kategórií od sezóny 2020.
8/2019: Schválenie reprezentačného sústredenia SAPR - 15.11 - 17.11.2019

