Slovak Taekwondo Association WT
Stará spišská cesta 2166/38
040 01 Košice - mestská časť Sever
Phone: +421902901640
E-Mail: satkd.wtf@gmail.com Web: satkd-wtf.sk

Číslo zápisnice: 2020/VV/4

ZÁPISNICA
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou
Názov športovej organizácie: Slovenská asociácia Taekwondo WT
Názov zasadajúceho orgánu: Výkonný výbor SATKD
Miesto konania zasadnutia: Krompachy
Deň konania zasadnutia: 20-21.6.2020
Čas začiatku zasadnutia: 18,00

Čas ukončenia zasadnutia: 13,00

Predsedajúci: Pavel Ižarik

Zapisovateľ: Gabriela Ižariková

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):
1. Ing. Pavel Ižarik
2. Ján Kopčík
3. Mgr. Nora Angyalová
4. Pharm Dr. Peter Matejka PhD. – kontrolór SATKD - LIVE pripojenie
5. Miroslav Bitala – poverený člen KVŠ, bez hlasovacieho práva
Ospravedlnený: Adrián Angyal
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
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. Reprezentačný tréner – zápas 2020, vyhodnotenie
3. Úprava smerníc 2020
- smernica č.4 TMK
4. Domáce podujatia 2020
5. Aktualizácia kalendára 2020
6. Príprava VZ
7. 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.
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

Ú:2019/VV/1/ 1

členovia VV

Najbližší VV

Predseda TMK
matrikárka

Najbližšia TMK
po splnení úlohy 2018/1/7

zrušená
trvá

Ú: 2020/VV/1/3

Dopracovať tabuľku merateľných hodnôt
jednotlivých kategórii ocenení za rok 2019.
Zosúladiť s pravidlami Kukkiwonu
Osloviť firmu UNISoft aby skúsili urobiť
opačný export, z excelovských tabuliek
MŠVVaŠ do SATKD.Membery.Io
Pripraviť google kalendár.

Predĺžená
30.6.2020
zrušená

Sekretariát

20.3.2020

Ú: 2020/VV/1/4

SATKD zabezpečí ponuky od dodávateľov ligy Sekretariát

20.3.2020

Presun na
rok 2021
trvá

Ú: 2020/VV/1/6

20.3.2020

trvá

Ú: 2020/VV/1/7

Dopracovať smernicu TMK – licencie,
Predseda TMK
podmienky uznanie kval. stupňa absolventom
SOŠ.
Nákup 1 kalibrovanej váhy
Sekretariát

najbližší turnaj

trvá

Ú: 2020/VV/3/1

Dopracovať smernice

Najbližší VV

trvá

Ú:2019/VV/2/2
Ú:2019/VV/5/9
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Predsedovia,
sekretariát

BOD Reprezentačný tréner – zápas 2020

Na sekretariát do zasadnutia VV prišla len jedna žiadosť na post reprezentačného trénera:
1: Tomáš Potocký
VV prizval Tomáša Potockého dňa 21.6.2020 na zasadnutie VV, kde sa spoločne prešli plány, vysvetlil
sa spôsob financovania.....
VV došlú žiadosť akceptoval, aj keď Tomáš Potocký nespĺňa podmienku 3. Dan – nahlásený na 3. Dan
bol, avšak kvôli odkladu skúšok kvôli pandémii Covid-19 ich nemohol absolvovať.
Ú: 2020/VV/4/1
Pripraviť pozvánky na TMK, kde prebehne hlasovanie ( plán 11.7.2020 ).
Termín: 24.6.2020
Zodpovedný: predseda TMK
BOD Úprava smerníc 2020
- smernica č.4 TMK – hlasovanie sa presúva na termín po zasadnutí TMK
2

Ú: 2020/VV/4/2
Poslať pripravený návrh členom TMK pred zasadnutím.
Termín: 24.6.2020

Zodpovedný: predseda TMK

4 + 5 BOD Domáce podujatia, Kalendár 2020
Počas pandémie boli naplánované nasledovné podujatia:
Trenčín Open – zápas zrušený, poomsae presunuté
- Žiadosť na VV prišla na termín 22. alebo 29.8.2020, upresní sa podľa možnosti nájmu
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Cassovia Open – termín presunutý
- Žiadosť na VV prišla na termín 16.10.2020 ( piatok )
- VV v tomto termíne neschválil organizovať v Košiciach extraligu zápas a ligu poomsae
- Je to termín jeden deň pred U Chong seminárom, ktorý je v LM čo značne komplikuje situáciu
- Treba poslať novú žiadosť na organizovanie exraligy
Bratislava Open – podujatie zrušené, nebude náhradný termín
Skúšky technickej vyspelosti – jún zrušené
- Podľa dotazníka na zistenie záujmu bolo k dnešnému dňu prihlásených 17 záujemcov, ak by
sa konali skúšky v neskoršom termíne bol by záujem väčší
- Pôvodný plán bol uskutočniť skúšky 16.10.2020 pred U Chong seminárom, ale M. Chang
nemôže prísť už štvrtok, čiže tento návrh VV zamietol
- VV dal návrh uskutočniť skúšky počas Gala večera, v januári – navrhovaný harmonogram:
o Sobota
§ tréningy od 9,00 do 17,00
§ 19,00 -20,30 Gala
§ 21,00 ples SATKD WT
o Nedeľa
§ 12,00 – 17,00 Skúšky
MŠVVaŠ vypísalo výzvu Reštart športu po epidémii Covid-19
VV jednohlasne navrhol zapojiť sa do tejto výzvy.
Vzhľadom k tomu, že je potrebná účasť min. 200 športovcov mladších ako 2000 alebo 1969 a starších
nemáme veľa možností.
Kalendár SATKD 2020 je nasledovný:
22. alebo 29.8.2020 Trenčín open ( poomsae, agility)
26.9.2020 Black Tiger Cup 2020 ( zápas )
17-18.10.2020 U Chong
14-15.11.2020 ILYO Cup ( zápas, poomsae, agility)
12.12.2020 MSR ( zápas, poomsae)

Podujatie treba naplánovať tak aby neboli ohrozené pôvodne naplánované extraligy a MSR.
VV sa zaoberal 3 možnosťami:
I: Počas U Chongu
A) Piatok 16.10.2020 zápas, agility
B) Sobota 17.10.2020 U Chong
C) Sobota 17.10.2020, po seminári Demo súťaž
D) Nedeľa 18.10.2020 doobeda U Chong, poobede poomsae turnaj
VÝHODY:
- turnaj bez štartovného
- účastníci turnaja 2000 a mladší by poplatok za U Chong neplatili
- náklady celého podujatia pokryjeme z výzvy ( nájom, cestovné, ubytovanie, strava,
rozhodcovia, ocenenia...)
- v prípade schválenej plnej sumy, môžeme uvažovať aj nad väčšou podporou ( ubytovanie
pre účastníkov...)
- je veľký predpoklad, že bez problémov naplníme požadovanú kvótu ( min. 200 športovcov
narodených rok 2000 a neskôr )
NEVÝHODY:
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-

turnaj v piatok – uvoľnenie detí zo školy, tréneri, rozhodcovia z práce (nie je bežné
organizovať turnaj v piatok, ale je to výnimočná situácia )
II: Pokúsiť sa vymeniť U Chong s MSR
- v termíne U Chongu urobiť MSR a naopak
III: Iný termín je veľmi ťažké nájsť, ak majú členovia SATKD nápad na nejaký projekt, prosíme
vás napíšte ho do pripraveného formulára
Ú: 2020/VV/4/3
Pripraviť formulár na zistenie možnosti účasti a termínu.
Termín: 24.6.2020

Zodpovedný: sekretariát

Ú: 2020/VV/4/4
Vy komunikovať možnosť II. a dátum skúšok na DAN s M. Changom
Termín: 28.6.2020
Zodpovedný: prezident
6 BOD Príprava VZ
Prvý krát v histórii SATKD bude rokovanie VZ zvolané formou per rollam, na základe rozhodnutia VV,
ale aj ostatných zákonných nariadení. Najdôležitejším bodom rokovania VZ – per rollam bude
schválenie Výročnej správy SATKD za rok 2019. V nadväznosti na novelizáciu Zákona o športe č.
440/2015 Zb.z. v skrátenom legislatívnom konaní v rámci Lex korona agendy, je možné, aby Výročná
správa SATKD bola schvaľovaná touto formou, aj napriek tomu, že to zakladajúci dokument
občianskeho združenia – Stanovy, nemá vo svojom obsahu zakomponované. Zároveň novelizácia
umožňuje uloženie Výročnej správy do registra aj neskôr ako bolo zákonom pôvodne stanované (do
30.6. daného roku).
VV jednohlasne schválil navrhovaný program, termín a počet delegátov.
Navrhovaný termín: 4.7.2020 online
Navrhovaný program:
- schválenie výročnej správy 2019 – potrebné zverejniť v registri účtovných závierok
- voľba predsedu KVŠ
- voľba predsedu disciplinárnej komisie
- predĺženie funkčného obdobia členom disciplinárnej a odvolacej komisie, vzhľadom k tomu že voľba
prebehla v roku 2018 a funkčné obdobie podľa stanov je na 4 roky.
USMERNENIE:
I: do 30.6.2020 – zasielanie pripomienok k výročnej správe 2019
II: do 30.6.2020 – zasielanie zoznamu delegátov, dôležité je vyplniť všetky údaje aj mail. Mail sa bude
pri hlasovaní považovať za osobný identifikátor, z ktorého sa bude hlasovať, platné hlasovanie bude
len z mailu ktorý uvediete do návratky.
III: do 30.6.2020 – zasielanie návrhov na delegátov na jednotlivé funkcie
IV: 3.7.2020 od 13,00-13,30
- volebná komisia skontroluje správnosť zápisu zaslaných navrhovaných kanditátov
v hlasovacom formulári
V: 4.7.2020 od 13,00-13,30 - mandátová komisia skontroluje mandáty VZ
VI:4.7.2020 bude spustené hlasovanie, príde vám link na formulár s potvrdzovacím kódom,
hlasovanie bude prebiehať od 13,00-16,00 hod.
VII: 4.7.2020 spracovanie výsledkov, správ a zápisnice
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Ú: 2020/VV/4/5
Pripraviť podklady k VZ.
Termín: 23.6.2020

Zodpovedný: sekretariát

7 BOD Rôzne
Do 30.5.2020 mali kluboví administrátori naplniť údajmi náš IS a zároveň zaslať tabuľky ako podklad
do štátneho IS.
Počet členov v SATKD k 20.6.2020 je 649 členov.
V štátom IS je nahratých 646 ( 3 cvičenci z BA budú dohlásení v septembri, momentálne v čase krízy
nie je možné sa s nimi spojiť )
IS SATKD stále nie je naplnený potrebnými údajmi (fotky, stupne, PRC, adresy, telefón, mail ....
Matrikárka pošle klubom podrobnú tabuľku kde budú vidieť čo im chýba resp. čo je zle.
Chyby budú označené červenou farbou.
Najčastejšie chyby:
Každý kto má zaplatený poplatok je AKTÍVNY.
Športovec má licenciu športovca - v IS je ako člen CHYBA má byť LICENCOVANÝ ČLEN
Športovec ak sa zúčastňuje páskovania, súťaží je AKTÍVNY
Neaktuálne stupne - po každom páskovaní treba opraviť a dopísať PRC
Ú: 2020/VV/4/6
Doplniť všetky údaje do IS, fotky, stupne, PRC, adresy, telefón, mail....
Zodpovedný: Matrikár klubu
Termín: 30.6.2020
Zapisovateľ:
Gabriela Ižariková
..............................
meno a priezvisko
podpis

Predsedajúci:
Pavel Ižarik
..............................
meno a priezvisko
podpis

5

