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  Číslo zápisnice: 2021/KVŠ/1 
ZÁPISNICA  

zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou 
 

Názov športovej organizácie: Slovenská asociácia Taekwondo WT 

Názov zasadajúceho orgánu: Komisia vrcholového športu 
 

Miesto konania zasadnutia: Košice 

Deň konania zasadnutia: 12.2.2021  

Čas začiatku zasadnutia: 21,00         Čas ukončenia zasadnutia: 23,00 
 
Predsedajúci: Miroslav Bitala                                     Zapisovateľ: Gabriela Ižariková 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (prezenčná listina): 
1. Miroslav Bitala- poverený predseda KVŠ 
2. Tomáš Potocký 

Hosť:      Ing. Pavel Ižarik 
 
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 2 

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ: ÁNO 
Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 2 

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia bola dodržaná. 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 
1. Úvod 
2. Zhodnotenie sústredenia Šamorín 
3. Nominanti na kvalifikáciu LOH 
4. Reprezentácia 2021 – prvý polrok 
5. Reprezentácia zápas  - činnosť február, marec, apríl 
6. Reprezentácia poomsae  - činnosť február, marec, apríl 
7. Rôzne  
  
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA: 
Podklady k jednotlivým bodom rokovania boli poslané elektronicky. 
 
 
ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA: 
 
1      BOD Úvod - Otvorenie 
Predseda otvoril zasadnutie. Privítal prezidenta SATKD a predstavil nové zloženie komisie: 
Navrhovaný program zasadnutia bol jednohlasne prijatý.  
 
2     BOD  Zhodnotenie sústredenia Šamorín 
Tréningy počas sústredenia boli zamerané hlavne na návrat do tréningového procesu po 
dlhšej pauze vynútenej lockdown-om. Sústredili sme sa na zlepšenie kondície, silovej 
prípravy ako aj sparingových technik. 
Celkové náklady predstavovali sumu cca 9200,- Eur. 
Podrobné zhodnotenie športovcov pošle RT VV aj klubovým trénerom. 
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Ú: 2021/KVŠ/1/1 
Zistiť podmienky prípadného ďalšieho sústredenia, pripraviť formulár záujmu, aj pre samoplatcov. 
Termín: 15.3.2021                                                                                       Zodpovedný: sekretariát 
 
3      BOD  Nominanti na kvalifikáciu LOH 
Nominovaní športovci boli:  
1. Dávid Sajko 
2. Gabriela Briškárová 
3. Filip Švec 
 
Pre všetkých troch športovcov sa podarilo vybaviť Dekrét kandidáta hier LOH. 
Tento dekrét oprávňuje jeho držiteľa, aby sa mohol zúčastňovať na tréningovom procese s 
oveľa menšími obmedzeniami ako doteraz. Samozrejme, môže sa pripravovať len za 
dodržiavania predpísaných epidemiologicko-hygienických opatrení. Ide o športovcov 
zaradených do širšej nominácie olympijského tímu. 
Vybrané prevádzky, ktoré poskytujú služby nevyhnutné pre činnosť držiteľov dekrétu budú 
mať možnosť byť otvorené pre výkon ich činnosti. 
 
Ú: 2021/KVŠ/1/2 
Pripraviť zoznam týchto prevádzok na schválenie VV. 
Termín: 18.2.2021                                                                                       Zodpovedný: predseda KVŠ 
 
Ú: 2021/KVŠ/1/3 
Po doručení Dekrétov na sekretariát, naplánovať spoločné tréningy týchto troch reprezentantov pod 
vedením RT. 
Termín: Po doručení Dekrétov                                                                   Zodpovedný: RT 
 
4     BOD   Reprezentácia, TŠ 2021 – prvý polrok 
Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu - pretrvávajúci lockdown, rušenie súťaží, rušenie 
domácich podujatí sa reprezentácia a talentovaná mládež aj po ukončení prvého polroku 
naďalej nebudú posudzovať podľa smerníc SATKD. Rozpočet reprezentácie a talentovanej 
mládeže sa bude tvoriť priebežne, každý mesiac podľa uvoľňovaní opatrení.  
Ak sa klub zúčastní nejakých bodovateľných turnajov, body budú akceptované a zohľadnené 
pri zaraďovaní do reprezentácie v druhom polroku 2021.  
 
Ú: 2021/KVŠ/1/4 
Predkladať požiadavky na VV. 
Termín: priebežne                                                                                       Zodpovedný: Potocký – RT 
 
5      BOD  Reprezentácia zápas  - činnosť február, marec, apríl 
Podujatia pod záštitou WT a WTE sú stále otázne, naplánovaná účasť je nasledovná: 
Sofia open G1 – 6-7.3.2021, Sofia Bulharsko 
MES G4 – 8-11.4.2021, Sofia Bulharsko 
Kvalifikácia LOH – 7-8.5.2021, Sofia Bulharsko 
Samozrejme všetko sa bude odvíjať od aktuálnych podmienok. 
 
Je potrebné nadviazať na sústredenie kvôli plánovaným aktivitám. 
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Navrhujeme v plánovanom období znova zorganizovať sústredenie: 
- V prípade pretrvávajúceho lockdown-u je zatiaľ jediná možnosť Šamorín minimálne 

cca 450,- Eur /osoba ( bez cesty a regenerácie) 
- V prípade uvoľnení sa budú hľadať iné - lacnejšie alternatívy  
- Možnosť účasti na sústredení v Srbsku, Nemecku, ČR... 

 
Ú: 2021/KVŠ/1/5 
Pripraviť alternatívy na turnaj Sofia open podľa zadania RT  na schválenie VV.  
Termín: 18.2.2021                                                                                       Zodpovedný: RT, sekretariát 
 
Ú: 2021/KVŠ/1/6 
Zistiť či sú v pláne MES ( kalendár WTE – áno, simplycompete – nie ). 
Termín: 18.2.2021                                                                                         Zodpovedný: prezident 
 
6     BOD Reprezentácia poomsae  - činnosť február, marec, apríl 
Reprezentácia poomsae sa pravidelne od januára 1x týždenne zúčastňuje reprezentačných tréningov 
pod vedením M. LEE ( ČR). KVŠ odporučila v tejto spolupráci pokračovať. 
 
Turnaje poomsae sú zatiaľ online.  
KVŠ schválila zatiaľ účasť na turnaji Online Belgian open, a úhradu štartovného pre reprezentantov. 
Sekretariát už nominovaných reprezentantov zaregistroval: Ivana Kyseľová, Matuš Matejka  
 
Ú: 2021/KVŠ/1/7 
Uhradiť štartovné. 
Termín: do deadlinu                                                                                       Zodpovední:  sekretariát 
 
7     BOD  Rôzne 
Materiál reprezentácie 
RT požiadal o doplnenie reprezentačných tričiek - modré 
 
Ú: 2021/KVŠ/1/8 
Pripraviť kalkuláciu na schválenie VV. 
Termín: 18.2.2021                                                                                   Zodpovedný: sekretariát 
 
GAL licencie 
KVŠ navrhuje schváliť VV úhradu GAL licencie: RT a TOP športovec si môže požiadať o úhradu zo 
svojho rozpočtu.  
Ostatní športovci a tréneri si ju hradia sami, tak ako bolo zaužívané v minulosti. 
 
WT licencie  
KVŠ navrhuje VV zamyslieť sa nad možnosťou podporiť trénerov reprezentantov uhradiť WT Coach 
licenciu ( maximálne však jeden level. V prípade, že tréner neuspeje, poplatok si hradí sám) 
- Návrh sa zatiaľ týka  trénerov,  ktorí majú zaradených športovcov v reprezentácii TOP a A tímoch. 
- Dávid Sajko – ako jediný reprezentant spĺňa podmienky. V prípade účasti na podujatiach, môže 
vypomôcť pri „kaučovaní“ a vystupovať aj ako asistent RT.  
 
Ú: 2020/KVŠ/2/9 
Pripraviť a rozposlať prihlasovací formulár. 
Termín: 16.7.2020                                                                                    Zodpovedný: sekretariát 
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Zapisovateľ:             Predsedajúci: 
Gabriela Ižariková                         Miroslav Bitala 
 
..............................     ..............................  
meno a priezvisko     meno a priezvisko 
podpis       podpis 


