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Číslo zápisnice: 4/2016 

 
 

Zápisnica  
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou 

 
Názov športovej organizácie: Slovenská asociácia taekwondo WTF 
Názov zasadajúceho orgánu: Výkonný výbor  
Miesto konania zasadnutia: Rožňava 
Deň konania zasadnutia: 8.12.2016 
Čas začiatku zasadnutia: 9,00 hod.   Čas ukončenia zasadnutia: 14,00 hod. 
 
 

Predsedajúci:  Ing. Pavel Ižarik                  Zapisovateľ: Ing. Pavel Ižarik 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina): 
1. Ing. Pavel Ižarik 
2. Mgr. Mário Švec 
3. Mgr. Norika Angyalová 
4. Dávid Sajko 

 
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: 

1. Ján Kopčík 
2. PharmDr. Peter Matejka PhD 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 3 

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ: ÁNO 

Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 3 

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia bola dodržaná. 
 
 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 
1. Otvorenie 
2. Schvaľovanie programu zasadnutia 
3. Prerozdelenie 10% dotácií klubom 
4. Príprava MSR 
5. Úprava smerníc 
6. Riešenie problému sekretariátu SATKD 
7. Rôzne 
8. Záver 

 
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA: 
Podklady k jednotlivým bodom rokovania boli poslané elektronicky. 
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ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA: 
 
1. Otvorenie - Prezident Ing. Pavel Ižarik privítal hostí a otvoril zasadnutie. 
 
2. Schvaľovanie navrhovaného programu zasadnutia. 
HLASOVANIE o návrhu: 
ZA:   4   
PROTI:   0 
ZDRŽAL SA:  0 
 
3. Prerozdelenie 10% -15% dotácií klubom (podľa novely zákona o športe) - 2017 
Prezident oboznámil VV s návrhom prerozdeliť  tieto finančné prostriedky podľa počtu aktívnych 
pretekárov k určitému dátumu. 
Mário Švec navrhuje zohľadniť aj počet reprezentantov v klube.  
HLASOVANIE o návrhu P. Ižarika č.1: 
ZA:   1 (IŽARIK)   
PROTI:   3 (ŠVEC, ANGYALOVÁ, SAJKO) 
ZDRŽAL SA:  0 
 
HLASOVANIE o návrhu M. Šveca č.2: 
ZA:   3 (ŠVEC, ANGYALOVÁ, SAJKO)   
PROTI:   1 (IŽARIK) 
ZDRŽAL SA:  0 
 
Aké bude percento aktívni členovia / reprezentanti? 
Mário Švec navrhol 70% - aktívnych členov, 30% reprezentanti č. 2a) 
HLASOVANIE: 
ZA:   1 (ŠVEC)   
PROTI:   3 (IŽARIK, ANGYALOVÁ, SAJKO) 
ZDRŽAL SA:  0 
 
Norika Angyalová navrhuje: 80% - aktívnych členov 20% - reprezentanti č. 2b) 
HLASOVANIE: 
ZA:   3 (IŽARIK, ANGYALOVÁ, SAJKO)  
PROTI:   1 (ŠVEC)  
ZDRŽAL SA:  0 
 
Zohľadniť aj zaradenie do C? 
Norika Angyalová navrhla, aby sa reprezentanti C nezapočítavali. 
HLASOVANIE: 
ZA:   4 (IŽARIK, ANGYALOVÁ, SAJKO, ŠVEC)  
PROTI:   0 
ZDRŽAL SA:  0 
 
Výsledok závisí od schválenej novelizácie zákona, ktorá bude platiť od 1.1.2017. V prípade, že nám 
systém umožní úpravu pravidiel berie sa do úvahy schválený návrh 2b) 
 
4. Príprava MSR 
Ocenenia vecné dary pre najúspešnejšie tímy a jednotlivcov za rok 2016 zabezpečí na základe 
výberového konania Taekwondo Centrum s.r.o 
HLASOVANIE: 
ZA:                3 (ANGYALOVÁ, SAJKO, ŠVEC)  
PROTI:   0 
ZDRŽAL SA:  1 ( IŽARIK ) 
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M. Švec navrhuje v budúcnosti oceňovať formou vecných darov - prezentačné predmety s logom 
SATKD. O výške sumy na to vynaloženej rozhodne VV. 
 
5. Úprava smerníc 
Ekonomická smernica: 
• Číslo účtu zmeniť na IBAN. 
• Zmeniť výšku štartovného podľa skutočnosti 
• Cestovné náhrady - formu cestovných náhrad určuje Prezident na základe žiadosti pred akciou. 
• Prax školiteľov - tréneri podľa dosiahnutého kvalifikačného stupňa, rozhodcovia, podľa odbornosti, 

iní… presné tarify. 
 
6. Riešenie problému sekretariátu SATKD 
Prezident informoval VV o činnosti a náplni práce sekretariátu. Navrhuje, aby činnosti, ktoré v minulosti 
zabezpečoval sekretariát a ktoré nepatrili do jeho povinností dať do kompetencie príslušných komisií, 
prípadne nájsť ľudí, ktorí budú tieto činnosti vykonávať. 
Bodovací kalendár - nájsť osobu, ktorá bude za finančnú odmenu nahadzovať výsledky po turnaji 
Skúšky technickej vyspelosti na žiacke stupne - TMK 
Skúšky technickej vyspelosti na majstrovské stupne - TMK + sekretariát 
Taekoplan / tpss - príprava a organizácia turnajov - zaškoliť tím. 
 
Úloha: Príprava potrebných smerníc na zabezpečenie plynulého chodu SATKD. 
Úloha: Pripraviť návrh odmien za tvorbu na stanovách, IS a ostatných prác mimo sekretariátu za rok 
2016. 
 
7. Rôzne 
• Športoví odborníci - ak sa stane, že klub nemá športového odborníka (trénera), môže prebrať 

garanciu nad týmto klubom iný riadne zaevidovaný športový odborník - tréner. 
• Lekárske prehliadky reprezentantov a zaradených do ÚTM 
M.Švec navrhol, aby sa stanovil termín do kedy musia absolvovať… stanoví podmienky, systém, ako to 
bude fungovať 
 
8. Stanovy klubov 
Musia byť odovzdané do 31.12.2016 - musia byť v súlade so stanovami SATKD 
 
9.  Zodpovednosť  
 Tlačivo  zodpovednosť zostáva v platnosti a v prípade spájania kategórií A+B sa budeme pred súťažou 
pýtať každého trénera.                                  

 
10. Web stránka SATKD 
VV pripraví návrh na zmluvu s tvorcom web stránky. Schvaľuje uhradiť došlú Faktúru za dohodnutú 
prácu a navrhuje vymedziť na rok 2017 nové práva a povinnosti administrátora web stránky 
www.satkd.sk 
 
Úloha: Každý predseda komisie zodpovedá za správnosť údajov uverejnených na web stránke. Je 
nutné aby každý predseda zverejňoval príslušné zápisnice zo svojho zasadnutia. 
 
 
 
11. Rôzne 
- Pripraviť zmluva o tom, že  Norika Angyalová je garant vzdelávacieho projektu 
-  Zdravotník na poomsae súťaži je na zvážení usporiadateľa podujatia , a na súťažiach kyurugi musí byť 

podľa smernice, pričom poomsae zápasisko sa neráta, iba ak by na ňom mala prebiehať aj súťaž 
kyurugi. 
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- Reprezentácia poomsae - Mário - viac sa sústrediť na zvýšenie počtu pretekárov, viac sústredení, 
školení, menej účasti na vrcholové podujatia…. 

- VV jednohlasne schválil finančnú odmenu- pre D. Sajka a G. Briškárovú podľa platnej smernice 
 
 
 
Zapisovateľ:       Predsedajúci: 
      
Ing. Pavel Ižarik                                                                 Ing. Pavel Ižarik 
..............................     ..............................  
meno a priezvisko     meno a priezvisko 
podpis       podpis 


