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  Číslo zápisnice: 2020/VV/2 
ZÁPISNICA  

zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou 
 

Názov športovej organizácie: Slovenská asociácia Taekwondo WT 

Názov zasadajúceho orgánu: Výkonný výbor SATKD   
Miesto konania zasadnutia: LIVE 

Deň konania zasadnutia: 25.4.2020  

Čas začiatku zasadnutia: 15,00         Čas ukončenia zasadnutia: 21,30 
 
Predsedajúci: Pavel Ižarik                                     Zapisovateľ: Gabriela Ižariková 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina): 
1. Ing. Pavel Ižarik 
2. Adrián Angyal 
3. Ján Kopčík  
4. Mgr. Nora Angyalová 

 
Zapisovateľ: Bc. Gabriela Ižariková 
 
Hosť: Miroslav Bitala 
 
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: 

1. 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 
3. Dopady pandémie 
4. Úprava smerníc 2020 
- príloha KVŠ poomsae 
- ekonomická smernica  
5. Liga SR – pokračovanie  
6. Dodatok k úprave zmlúv 2020 TŠ/ 1 polrok 
7. Rozpočet 2020 - úprava 
8. Rôzne 
 
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.  
 
2      BOD  Kontrola úloh 2018/2019 
Evidujeme len nesplnené úlohy, resp. trvajúce: 

Zoznam úloh  Úloha Zodpovedný Termín Splnené 

Ú:2018/VV/1/ 7 IS - adresy, fotky Administrátor klubu 30.5.2020 predĺžená 

Ú:2019/VV/1/ 1 Dopracovať tabuľku merateľných hodnôt 
jednotlivých kategórii ocenení za rok 2019.  

členovia VV  Najbližší VV zrušená 

Ú:2019/VV/2/2 Zosúladiť s pravidlami Kukkiwonu Predseda TMK Najbližšia TMK zrušená 
Ú:2019/VV/5/9 Osloviť firmu UNISoft aby skúsili urobiť 

opačný export, z excelovských tabuliek 
MŠVVaŠ do SATKD.Membery.Io 

 matrikárka po splnení úlohy 2018/1/7 trvá 

Ú: 2020/VV/1/3  Pripraviť google kalendár.  Sekretariát 20.3.2020 trvá 

Ú: 2020/VV/1/4  SATKD zabezpečí ponuky od dodávateľov  ligy Sekretariát 20.3.2020 trvá 

Ú: 2020/VV/1/6 Dopracovať smernicu TMK – licencie, 
podmienky uznanie kval. stupňa absolventom 
SOŠ.  

Predseda TMK 20.3.2020 trvá 

Ú: 2020/VV/1/7  Nákup 1 kalibrovanej váhy Sekretariát najbližší turnaj  

 
trvá 

Ú:2018/VV/1/ 7 Matrikár SATKD – skontroluje údaje v IS podľa zaslaných zoznamov, kluby musia 
urobiť nápravu najneskôr do 30.5.2020. Matrikár SATKD 1.6.2020 podá písomnú správu kto si 
nesplnil povinnosť.  

Doplniť všetky údaje do IS, stupne, PRC, adresy, telefón, mail - každá osoba musí mať svoj ( nie jeden 
spoločný - trénerov ) 
Zodpovedný: Matrikár klubu                                                                      Termín: 30.5.2020  

3     BOD  Dopady pandémie na činnosť SATKD 

V dôsledku pandémie sme sa všetci ocitli v ťažkom období. VV naďalej pracuje v pomáha riešiť 
vzniknutú situáciu: 

- Pravidelne komunikujeme s UČPS, SPV, hlavnou kontrolórkou..... 
- Žiadali sme o pomoc WT aj WTE, pripravujeme žiadosť na Kórejskú ambasádu 
- Spracovali sme dotazník dopadu koronavírusu na kluby SATKD a distribuovali ho 

kompetentným ešte pred spustením iných dotazníkov 
- Priebežne sa vypĺňajú prichádzajúce dotazníky z UČPS, hlavnej kontrolórky, MŠVVaŠ.... 
- Pripravili sa podmienky a pravidlá na 1.kolo Online Ligy poomsae, ocenenia sa budú v čo 

najkratšom čase odosielať na kluby 
- Schválili sa online skúšky technickej vyspelosti 
- Sledujeme výzvy do ktorých je možné sa zapojiť, jednu sme už za SATKD  odoslali čakáme na 

stanovisko 
- Pre TŠ, reprezentantov poomsae a Para športovcov sme zabezpečili pomôcky – miniband, 

niektorí Para športovci – lapy 
- Vyúčtovanie podľa zmlúv na mládež ( 15% na kluby ) prebieha plynule, už 6 klubov 

vyúčtovalo pridelené financie, niektoré vyúčtovania sa kontrolujú,  kluby ktoré ešte 
nevyčerpali dotáciu môžu zasielať svoje vyúčtovania tak ako písané 18.3. 2020 v maily - 
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môžete zmluvy aj vyúčtovania posielať mailom, originál doplníme po skončení pandémie ( 
pošty sú teraz preplnené ) 

Naďalej sledujeme situáciu, a o prípadných krokoch Vás budeme informovať 
- Naďalej platí že: s účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú 

všetky nasledovné zariadenia: telovýchovno-športové podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.; 
znamená, že sa  tieto zariadenia sa nemôžu využívať za žiadnych podmienok. 

- Účel v zmluvách sa zatiaľ nemení, ale MŠVVaŠ uvažuje o zmenách – presune financií 
z niektorých účelov na  účel „pomoc klubom kvôli pandémií“ preto navrhujeme aby si kluby 
už postupne pripravili doklady, ktoré im vznikli v súvislosti s pandémiou  

- WT ani WTE  zatiaľ v našom športe nezrušili  ( zatiaľ len odložili ) na tento rok vrcholové 
podujatia, preto bude náročné presunúť financie keď nevieme či sa budú podujatia konať. 

 
Podľa dotazníka sme zistili, že väčšina klubov nemôže požiadať o žiadnu pomoc pre zamestnávateľov, 
živnostníkov.... 

- Odporúčame si lepšie nastaviť vaše klubové rozpočty (posielame manuál ako na to) 
https://www.dropbox.com/s/r3eaqs7gpa5ni1i/Prezent%C3%A1cia%20Rozpocet%20kluby%2
0SATKD%20.pptx?dl=0 

- Len náklady, ktoré vzniknú klubu sa môžu použiť pri rôznych vyúčtovaniach ( napr. ak niekto 
platí internet, telefón cez svoju firmu aj keď to používa s časti pre klub nie je to náklad klubu ) 

Táto doba nám ukázala, že je dôležité robiť veci poriadne, všetky doklady týkajúce sa klubových 
nákladov musia byť fakturované na klub a je potrebné aby ste si doriešili - upravili vzťahy medzi 
klubom a trénerom. 
 
Ú: 2020/VV/2/1 
Pripraviť opatrenia pre podmienky SATKD a zverejniť ich na svojom webovom sídle, nesmú však byť v 
rozpore s UVZ SR.  
Termín: 30.4.2020                                                                                           Zodpovedný: Sekretariát 
 
4 BOD Úprava smerníc 2020 

VV schválil nasledovné smernice: 
- príloha KVŠ poomsae 
ZA:3 
PROTI:0 
ZDŽAL SA:1 ( Angyal ) 
- ekonomická smernica  - hodinová sadzba trénerských služieb 
Pri TOP športovcovi je možné podľa týchto hladín fakturovať služby od 1.1.2020, vzhľadom k tomu, že 
táto téma sa preberala už na TMK v decembri 2019. 
ZA:4 
PROTI:0 
ZDŽAL SA:0 
 
Smernica TMK sa vrátila na dopracovanie.  
 
5 BOD   Liga SR – pokračovanie  
1.Kolo online ligy poomsae prebehlo bez problémov. 

Mali sme kladné ohlasy zo strany klubov aj médií ( RTVS, Markíza, JOJ aj TA3 ) 
 

VV schválil ďalšie kolo online ligy poomsae. V prípade, že by chcel ligu organizovať klub prosíme 
nahlásiť termín. 
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Ú: 2020/VV/2/2 
V prípade záujmu nahlásiť organizáciu kola ligy. 
Termín: 1.5.2020                                                                                           Zodpovedný: Kluby 
 

 
6      BOD Dodatok k úprave zmlúv 2020 TŠ/ 1 polrok 
VV schválil doplnenie bodu v zmluvách nasledovne opravy: 
 
Zmena čl. 3 bod 4 nasledovne 
Pôvodné - čerpanie prostriedkov v období odo dňa 01.01.2020 najneskôr do dňa 30.6.2020.   
Nové - čerpanie prostriedkov v období odo dňa 01.01.2020 najneskôr do dňa 30.11.2020.   
 
Príloha 2 doplnenie oprávnených nákladov podľa zmluvy s MŠVVaŠ. 
Ak niektorý klub využije možnosť účtovať si energie budeme pri posudzovaní postupovať podľa 
poskytnutého usmernenia MŠVVaŠ.  

- vzniknuté náklady len do 13.3.2020, potom už bol zákaz používať priestor telocvične  
- do nákladov na prevádzku môžu byť započítané len fixné náklady. resp. variabilné len 

v prípade že je dodaná zálohová aj vyúčtovacia faktúra.   
               (napr. klub platí elektriku záloha 50,- Eur o mesiac dva mu príde doúčtovanie podľa  
               skutočnej spotreby, napr. teplo ak príde vyúčtovanie až v marci 2021 nebude možné  
               vyúčtovať)  

- energie na TOP pretekárov nie je možné  čerpať 
- energie na TŠ je pomerovou časťou napr. klub má 60 členov ,7 TŠ a platí 700,- Eur energie 

( na TŠ môže použiť max. 700/60*7=81,- Eur ) 
- či ide o hospodárne (nevyhnutné) vynakladanie prostriedkov z PUŠ na takéto výdavky, 

posudzuje prijímateľ finančných prostriedkov  
 

Ú: 2020/VV/2/3 
Pripraviť dodatok a doručiť mailom klubom na podpis. 
Termín: 30.4.2020                                                                                           Zodpovedný: Sekretariát 
 
7     BOD Rozpočet 2020 – úprava 
Úpravu rozpočtu VV bude môcť urobiť až vtedy ak MŠVVaŠ uvoľní pravidlá ( zmena účelu, zrušenie 
povinných pridelených % na jednotlivé účely či už to bude reprezentácia alebo talentovaní 
športovci.....) a tiež až po vyjadrení WT a WTE či sa zrušenia vrcholové podujatia na rok 2020. 

 
8    BOD Rôzne 
KVŠ 
VV jednohlasne schválil na dočasné zastupovanie predsedu KVŠ jej člena Miroslava Bitalu, ktorý bude 
mať hlas poradný do najbližšieho VZ.   
 
ZRUŠENIE SKÚŠOK TECHNICKEJ VYSPELOSTI NA MAJSTOVSKÉ STUPNE 
VV schválil jednohlasne zrušenie skúšok technickej vyspelosti a vyčlenenú výšku financií 1250,- Eur 
presúva nasledovne: 

1. Zabezpečenie 1. kola online ligy poomsae  
2. Nákup pomôcok TŠ, reprezentácie poomsae - minibandy a para športovcov 
3. Priebežné nové akcie, nové vzniknuté náklady spojené s pandémiou 
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Uznanie všeobecnej časti pre školenie trénerov TKD na 1. kvalifikačný stupeň 
VV schválil jednohlasne znanie všeobecnej časti pre školenie trénerov TKD na 1. kvalifikačný stupeň 
Marekovi Čopákovi ( Black Tiger TKD Snina ) má ukončené Bc. štúdium na fakulte športu v BA odbor 
šport a telesná výchova, doložil diplom, ktorý predseda TMK archivuje.  
 
Zapisovateľ:             Predsedajúci: 
Gabriela Ižariková                         Pavel Ižarik 
 
..............................     ..............................  
meno a priezvisko     meno a priezvisko 
podpis       podpis 


