Slovak Taekwondo Association
WTF
Junacka 6
83280 Bratislava
Phone: +421902901640
E-Mail: satkd.wtf@gmail.com Web: satkd-wtf.sk

Číslo zápisnice: 2018/VV/2
ZÁPISNICA
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou
Názov športovej organizácie: Slovenská asociácia Taekwondo WTF
Názov zasadajúceho orgánu: Mimoriadny Výkonný výbor SATKD
Miesto konania zasadnutia: Metropol, Košice
Deň konania zasadnutia: 17.2.2018
Čas začiatku zasadnutia: 14,00

Čas ukončenia zasadnutia: 16,00

Predsedajúci: Pavel Ižarik

Zapisovateľ: Gabriela Ižariková

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):
1. Ing. Pavel Ižarik
2. Dávid Sajko
3. Ján Kopčík
4. Nora Angyalová
Zapisovateľ: Bc. Gabriela Ižariková
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
1. Mgr. Mário Švec
2. PharmDr. Peter Matejka PhD. – kontrolór SATKD
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. Úvod
2. Kontrola úloh 2017
3. Agility
4. Skúšobný komisár
5. Gal Licencie
6. Rôzne
7. 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

BOD Úvod - Otvorenie
Navrhovaný program zasadnutia bol jednohlasne prijatý. Kontrola úloh prebehne na riadnom
zasadnutí VV.
2 BOD Kontrola úloh 2017
Evidujeme len nesplnené úlohy, resp. trvajúce:
Zoznam úloh

Úloha

Ú:2017/VV/1/4
Ú:2017/VV/3/11
Ú:2018/VV/1/ 1
Ú:2018/VV/1/ 2
Ú:2018/VV/1/ 2
Ú:2018/VV/1/ 6
Ú:2018/VV/1/ 7
Ú:2018/VV/1/ 13

3

Zodpovedný

Termín

Splnené

Rozposlať členom VV pripravený návrh smernice RK na pripomienkovanie. Kopčík

28.3.2017

trvá

Pripraviť tlačivo pre športových administrátorov na ochranu osobných
údajov, pripraviť bezpečnostní projekt.
Preveriť a odkonzultovať rozdelenie na klub, ktorý mal v roku 2017
aktívnych členov ale zároveň požiadal o zrušenie klubu.
VV navrhuje na VZ zrušiť členstvo klubu RI LM, ktorý nesplnil podmienky
členstva – čl. 3 bod 2 písmeno c) „mať min 5 členov“, bod 7 písmeno b)
„platiť členské“.
VV ďalej navrhuje VZ zrušiť členstvo klubu TA Zvolen na základe písomnej
žiadosti, čl. 3 bod 5 písmeno a).
Vy komunikovať s firmou UniSoft doplnenie technického stupeň a na
stránke.

Sekretariát,
firma
Sekretariát,
firma

podľa dodania
objednanej služby

trvá

VZ

do VZ

VZ

do VZ

do VZ

IS - adresy, fotky, prolongácia

Matrikár
31.1.2018
Administrátor
klubu
31.1.2018

VV navrhuje zostaviť pracovnú skupinu na tvorbu pravidiel súťaže agility.

kluby

31.1.2018

trvá
trvá
trvá
trvá
trvá

BOD Agility
K tvorbe pravidiel agility nahlásil člena do pracovnej skupiny len klub ILYO ŠKP Košice. VV
nariaďuje klubom, ktoré sa prihlásili k organizácii súťaží agility, zabezpečiť účasť člena do
pracovnej skupiny.
Spôsob a dátum stretnutia si dohodnú členovia medzi sebou.
- ILYO Trenčín
- ILYO ŠKP Košice – Ižariková
- ŠKP Bratislava Ryong TKD
- TKD Hnúšťa

Ú:2018/VV/2/ 1
Nahlásiť členov do pracovnej skupiny
Termín: 25.2. 2018

Zodpovedný: Kluby

Pripraviť štatút na schválenie.
Termín: 11.3. 2018

Zodpovedný: Kluby

4

trvá

BOD Skúšobný komisár
Na VV prišli dve žiadosti o udelenie výnimky na skúšobného komisára:
- Jana Ilašenková
- Oto Ďurčovič

VV zamietol udelenie výnimiek a odporúča si dorobiť kvalifikačný stupeň v roku 2018.
ZA:0
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PROTI: 4
5
BOD GAL Licencie
Prezident informoval kluby o poslednom schválení GAL licencii zo strany WT, kluby nahlásili svojich
administrátorov, následne im SATKD vybaví Gal licencie a pripraví refaktúry na úhradu. Klubový
administrátor WT sa zaregistruj v systéme https://worldtkd.simplycompete.com a môže začať
pracovať so zápisom členov za rok 2018. WT im pošle Faktúru na úhradu.
VV zvažuje zrušenie spolupráce s firmou UnionSotf, ktorá nám zabezpečuje informačný systém.
Prezident sa snaží vykomunikovať s WT doplnenie formulára o rodné číslo a zodpovednosť a nastaviť
export pre štátny informačný systém. V prípade, že by nám WT vyšla v ústrety je nezmyselné
vyplňovať dva informačné systémy. Keďže spolupráca s firmou UnionSoft nespĺňa naše očakávania
a neustále padanie systému narúša činnosť administrátorov asi by to bolo najlepšie riešenie.

Klub si bude môcť poplatky za WT licencie pre mládež do 23 rokov refundovať z pridelených
dotácií z SATKD z programu šport mládeže s príslušnosťou.
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BOD Rôzne

Prihlášky na organizáciu podujatí s termínom zaslania 4.2.2018:
- Páskovanie DAN - žiadna prihláška neprišla, akciu organizuje SATKD, Hotel plejsy
- U Chong Seminár - žiadna prihláška neprišla, akciu organizuje SATKD, miesto sa
upresní
- MSR - prihláška len jedna - Black tiger TKD Snina
Valné zhromaždenie
Dátum VZ sa určí po uskutočnení auditu. VV schválil mandáty na VZ. ( príloha č. 1 )
Spolupráca s SAA
Na VV prišla ponuka na spoluprácu so Slovenskou antidopingovou agentúrou. Prezident
vysvetlil podmienky a ponuku. VV neschválil spoluprácu na základe zmluvy vzhľadom
k nižšiemu rozpočtu ale odporučil naďalej spolupracovať pri školeniach trénerov.
Zapisovateľ:

Predsedajúci:

Gabriela Ižariková
..............................
meno a priezvisko
podpis

Pavel Ižarik
..............................
meno a priezvisko
podpis
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