
 

 

	  
SMERNICA	  č.14	  

Členstvo	  a	  licencie	  v	  SATKD	  WTF	  

	  

	  
Článok	  I.	  	  

Vymedzenie	  základné	  pojmy	  

1.   Člen	  bez	  licencie	  -‐	  	  je	  člen	  združenia	  ako	  fyzická	  osoba	  -‐	  individuálny	  člen	  združenia	  	  a	  člen	  
združenia	  ako	  právnická	  osoba	  ktorý	  je	  vedený	  za	  toto	  združenie	  	  v	  zdrojovej	  evidencii	  
príslušného	  združenia.	  	  

2.   Aktívny	  člen	  1Q	  –	  je	  člen	  u	  ktorého	  prebehla	  prolongácia	  v	  informačnom	  systéme	  (	  ďalej	  len	  
“IS”)	  v	  prvom	  kvartáli	  príslušného	  roku	  (	  január,	  február	  ,	  marec)	  

3.   Aktívny	  člen	  2Q	  –	  je	  člen	  u	  ktorého	  prebehla	  prolongácia	  v	  IS	  v	  druhom	  kvartáli	  príslušného	  
roku	  (	  apríl,	  máj,	  jún	  )	  

4.   Aktívny	  člen	  3Q	  –	  je	  člen	  u	  ktorého	  prebehla	  prolongácia	  v	  IS	  v	  treťom	  kvartáli	  príslušného	  
roku	  (	  júl,	  august,	  september	  )	  

5.   Aktívny	  člen	  4Q	  –	  je	  člen	  u	  ktorého	  prebehla	  prolongácia	  v	  IS	  v	  prvom	  kvartáli	  príslušného	  
roku	  (	  október,	  november,	  december	  	  

6.   Zdrojová	  evidencia	  SATKD	  –	  evidencia	  športovej	  organizácie	  v	  ktorej	  údaj	  o	  fyzickej	  alebo	  
právnickej	  osobe	  vznikol	  –	  satkd.membery.io	  

7.   Súťaž	  –	  je	  organizované	  vykonávanie	  športu	  podľa	  pravidiel	  určených	  športovou	  
organizáciou,	  ktorého	  cieľom	  je	  dosiahnutie	  športového	  výsledku	  alebo	  porovnanie	  
športového	  výkonu,	  to	  znamená	  turnaj	  alebo	  páskovanie	  

8.   Domáci	  turnaj	  –	  súťaž,	  ktorá	  je	  zaradená	  do	  kalendára	  SATKD	  a	  je	  na	  území	  SR	  (	  extraliga,	  
liga,	  pohárové	  súťaže,	  MSR	  )	  

9.   Zahraničný	  turnaj	  –	  je	  turnaj	  organizovaný	  v	  zahraničí	  
10.  Šport	  pre	  všetkých	  –	  je	  určený	  pre	  obyvateľstvo,	  členov	  SATKD,	  vykonávaný	  organizovane	  

alebo	  neorganizovane	  na	  účely	  napĺňania	  sociálneho,	  kultúrneho	  a	  zdravotného	  prínosu	  
športu.	  	  

	  
Článok	  II.	  

Práva	  členov	  	  

1.   Práva	  a	  povinnosti	  sú	  definované	  v	  stanovách	  SATKD	  v	  články	  4	  bod	  5	  a	  6.	  
2.   Člen	  bez	  licencie	  sa	  môže	  v	  SATKD	  zúčastňovať	  len	  aktivít	  vedených	  ako	  šport	  pre	  všetkých.	  
3.   Aktívne	  členstvo	  umožňuje	  členom	  účasť	  na	  turnajoch	  a	  páskovaniach,	  od	  doby	  prvej	  

prolongácie	  v	  príslušnom	  roku.	  
	  

Článok	  III.	  
Časové	  lehoty	  	  

1.   Súťaže:	  
-‐   Domáceho	  turnaja	  sa	  môže	  zúčastniť	  aktívny	  člen,	  ktorý	  spĺňa	  požiadavky	  podľa	  

súťažných	  pravidiel	  SATKD,	  resp.	  ETU,	  WTF	  až	  po	  prolongácií	  v	  IS	  v	  príslušnom	  roku.	  
-‐   Zahraničného	  turnaja,	  ktorý	  má	  byť	  zaradený	  do	  bodovacieho	  kalendára	  SATKD	  sa	  môže	  

zúčastniť	  aktívny	  člen,	  ktorý	  spĺňa	  požiadavky	  podľa	  súťažných	  pravidiel	  SATKD,	  resp.	  



 

 

ETU,	  WTF	  až	  po	  prolongácií	  v	  IS	  v	  príslušnom	  roku.	  
-‐   Zahraničného	  turnaja	  sa	  môže	  zúčastniť	  aktívny	  člen,	  ktorý	  spĺňa	  požiadavky	  ETU,	  WTF	  

2.   Páskovanie:	  
-‐   Páskovania	  na	  žiacke	  stupne	  sa	  môže	  aktívny	  člen	  zúčastniť	  až	  3	  mesiace	  od	  poslednej	  

prolongácie	  v	  IS.	  
-‐   Podrobné	  časové	  lehoty	  medzi	  jednotlivými	  páskovaniami	  sú	  vysvetlené	  v	  páskovacom	  

poriadku	  SATKD	  
-‐   V	  prípade,	  že	  člen	  	  bol	  v	  minulosti	  aktívny	  získal	  stupeň	  a	  v	  súčasnej	  dobe	  je	  neaktívny,	  

časová	  lehota	  na	  splnenie	  podmienok	  mu	  neplynie.	  
3.   Licencie:	  

-‐‑   Licencia	  je	  platná	  len	  v	  prípade,	  že	  je	  uhradený	  poplatok	  a	  je	  urobená	  prolongácia	  
športového	  odborníka	  

-‐‑   V	  prípade	  neuhradenia	  poplatku	  sa	  odborníkom	  prax	  v	  tomto	  období	  nezapočítava1	  
	  	  

	  

Článok	  IV.	  
Účinnosť	  

Táto	  smernica	  nadobúda	  účinnosť	  dňom	  schválenia	  príslušným	  orgánom	  zväzu	  2017/VV/9/P	  dňom	  
schválenia	  12.3.2017	  

Ing.	  Pavel	  Ižarik	  Prezident	  SATKD v.r.	  	  

	  

                                                   
1 Príklad 3: tréner ma 1. Kvalifikačný stupeň, neuhradí poplatok za licenciu, nemôže sa zúčastniť školenia na 2. 
Kvalifikačný stupeň, lebo podľa požiadaviek sa vyžaduje min. 1 rok aktívneho členstva 


