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 Číslo zápisnice: 1/TMK/2021 
 

ZÁPISNICA  
z online zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou 

 
Názov športovej organizácie: Slovenská asociácia Taekwondo WT 

Názov zasadajúceho orgánu: Trénersko-metodická komisia 
 

Miesto konania zasadnutia: online 

Deň konania zasadnutia: 29.12.2021   

Čas začiatku zasadnutia: 19,00            Čas ukončenia: 21,45 
 
Predsedajúci: Nora Angyalová                                     Zapisovateľ: Nora Angyalová 

Členovia orgánu prítomní na online zasadnutí cez aplikáciu ZOOM: 
1. Nora Angyalová 
2. Pavel Ižarik 
3. Peter Zagyi 
4. Jana Babinská 
5. Miroslav Bitala 
6. Maroš Oláh  
7. Tomáš Potocký 
8. Mário Švec 
9. Alexandra Vyskočániová 
10. Gabriel Hiczér 
11. Norbert Ďurčovič 

 
Ospravedlnení: 

1. Ondrej Chalčák 
 
Hostia: 

1. Ján Kopčík (predseda RK) 
2. Gabriel Briškár 

 
UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ: ÁNO 
 
PROGRAM ZASADNUTIA: 
1. Úvod  
2. Schválenie programu 
3. Podmienky zaradenia do reprezentácie zápas a poomsae 
4. Reprezentácia zápas a poomsae na rok 2022 
5. Rôzne  
6. Záver 

 
1. BOD Úvod  

Prezident Pavel Ižarik privítal prítomných na online zasadnutí a odovzdal slovo predsedníčke TMK 
Nore Angyalovej.  

 
2. BOD Schválenie programu 
Zasadnutie TMK jednohlasne prijalo program zasadnutia.  
Za: 11 
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Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
3. BOD Podmienky zaradenia do reprezentácie zápas a poomsae 

Predseda KVŠ – Miroslav Bitala predostrel návrh pre reprezentáciu zápas na rok 2022: 
- ide o rozdelenie reprezentácie na 2 kategórie A, B (tu je rozdiel, že je zrušená kategória C ako aj 

TOP tím) 
- väčšie právomoci reprezentačného trénera a KVŠ pri zaradení do reprezentačných tímov  
- samozrejmosťou ostáva merateľná zložka (body za umiestnenie na súťažiach, batéria testov – 

fyzická pripravenosť) 
- náš návrh hovorí len o reprezentácii, v ďalšom období sa chceme zamerať aj na talentovanú 

mládež (kde budú aj súčasní reprezentanti C), čo však nadväzuje na to čo si odhlasujeme na TMK  
Reprezentácia A: 
– v tejto skupine budú naši TOP športovci z každej kategórie – medailisti z G turnajov, jednoducho 
najlepší športovci v SATKD. Dôraz bude kladený na testovanie na začiatku obdobia výberu do 
reprezentácie (myslíme si, že takýchto športovcov je jednoduché určiť a vybrať do reprezentačného 
tímu na základe jednoduchých údajov) 
- povinná účasť na reprezentačných zrazoch a sústredeniach – taktiež pomocné kritériu pre výber 

športovcov  
- platná športová lekárka prehliadka 
- licencia GAL  
- min. 1.dan (kadet 1.keup) 
- nominácia na ME, MS (turnaje G-4 a vyššie ) 
- návrh na preplácanie 100 % nákladov – sústredenia,  turnaje - závisí však od finančných možností 

SATKD WT a schváleného rozpočtu na reprezentáciu 
- Juniori a Kadeti: min. 2 x medaila z G turnajov za 12 mesiacov, Seniori min. 1 medaila z G-

turnajov (s vyhratým zápasom), alebo 
- Medaila z ME, MS (G4 a vyššie) za posledných 24 mesiacov, alebo 
- min. 5. - 9. miesto – ME, MS (turnaje G-4 a vyššie ) s vyhratým zápasom 
Reprezentácia B: 
– v tejto skupine budú športovci nižšej výkonnostnej úrovne, ale potencionálni reprezentanti pre A 
kategóriu  
- Reprezentanti u ktorých je vidieť rast a posun v kategóriách 
- taktiež povinná účasť na reprezentačných zrazoch a sústredeniach (ak bude zreteľný rast u 

daného pretekára – ale napr. na G turnajoch sa mu nebude dariť – napr. vždy dostane jednotku v 
prvom zápase je možnosť ho posunúť vyššie – ale nie je to podmienka) 

- platná športová lekárska prehliadka 
- licencia GAL 
- min. 1. dan seniori, 1.keup juniori, 2.keup kadeti 
- možnosť účasti na ME, MS, kvalifikácie (G4 a vyššie) – po prerokovaní v KVŠ (Komisia vrcholového 

športu)  
- návrh na preplácanie 50 % nákladov – sústredenia, turnaje - závisí však od finančných možností 

SATKD WT a schváleného rozpočtu na reprezentáciu 
- postup min. do štvrťfinále na G turnaji s vyhratým zápasom 
 

Reprezentácie  Kategória Prehodnotenie 

A Kadet, Junior, Senior Vždy po polroku daného roka 
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B Kadet, Junior, Senior Vždy po polroku daného roka 
  
V prípade, že na vrcholové podujatie nebudeme mať v kategórii nominovaného reprezentanta a je 
predpoklad, že by sa športovec - člen SATKD, vďaka svojej pripravenosti mohol umiestniť, je možné 
na návrh KVŠ a po schválení VV ho na toto podujatie nominovať a refundovať náklady vo výške pre B 
reprezentanta tj. 50%. 
 

Tento návrh bol v predstihu rozposlaný všetkým trénerom – členom TMK, ako aj s prílohou 
smernice KVŠ – zápas a s návrhmi o zložení reprezentácie zápas na rok 2022. Tieto dokumenty sú 
prílohou zápisnice TMK 1/2021. 
Prebehla rozsiahla diskusia na tému zmeny rozloženia reprezentácie, tréneri sa vyjadrili: 
Ižarik: ...ešte nepoznáme rozpočet na rok 2022, vidí rozpor v preplácaní nákladov 100% a 50%, 
odporučil nepoužívať značenie ME a MS, ale G4 a vyššie pri umiestnení od 5.po 9.miesto, žiadal 
vysvetlenie - /1 alebo 2 medaile/, aby sa to uzrejmilo. 
Švec: žiadal vysvetlenie hlavnej myšlienky tejto zmeny reprezentácie na A a B a zrušenie repre TOP 
a C, ako aj žiadal vysvetliť tiež rozsah 12/24 mesiacov. 
Bitala: predseda KVŠ odpovedal na vyššie položené pripomienky, chceme zintenzívniť prácu 
s reprezentatnmi, pokiaľ ich bude menej, budú výkonnostne na kvalitnejšej úrovni ako aj kvalita ich 
prípravy bude na vyššej úrovni. To že je v súčasnbosti niekto v repre C v podstate nemá z toho nič, 
všetko si hradia sami a je to skôr na obtiaž ako motivačné... Plán je začať sa venovať osobitne aj 
talentovanej mládeže, kde by boli tí športovci, ktorí sú dnes napríklad ako repre C a mali by aj 
kvalitnejšie prípravu z rozpočtu pre talentovanú mládež. Cieľom je pre menej ľudí dokízať urobiť 
kvalitnejšiu prípravu.  
Švec: momentálny systém sa tvoril dlho, vyvíjal sa do tejto podoby a niekam dospel. Bola tam 
postupnosť, cvičenci mali kroky ako sa dopracovať od žiadneho reprezentanta do TOP-ky, áno, covid 
nás postihol, v kategórii senior je ťažké získať medailu z G-čka, v našom športe to nie je ako na 
bežiacom páse. 
Potocký: návrh na zrušenie repre C – lebo to vôbec nie je motivačné k lepšej výkonnosti, nemajú 
športovci z toho nič. Zrušenie TOPP-ky, lebo A a B rozdelenie úplne stačí pri tom počte 
reprezentantov, ktorých máme my. Postupnosť nový návrh má, už sa len dostať do repre B je 
postupnosť, toto je len návrh a my sme tu teraz na to, aby sme o tom diskutovali.  
Švec: ak máme pretekára dobrého a nepresadí sa, tak spadne z A do B – že to nie je správne, ak 
spadne...  
Zagyi: vidí v tom + a tým je právomoc repre trénera, má právo určiť, kto sa môže dostať do 
reprezentácie. Ak je pretekár v A a neuspeje na G turnaji z určitých dôvodov – jeho právomoc je, že 
môže ostať v A a berie si to na svoju zodpovednosť.  
Potocký: ...o to ide, kto je šikovný a má na to, tak môže ostať v A aj keď neuspeje.  
Ižarik: vidí rozdiel získania medaile v junioroch ako v senioroch. Jeho návrh: Seniori – 1 medaila/12 
mesiacov, a Kadeti a Juniori – 2 medaile/12 mesiacov.  
Bitala: odôvodnil zrušenie C kategórie – pretekár musel vynaložiť väčšiu snahu než mal osoh zo 
zaradenia do C úrovne. Preto je tu myšlienka pre talentovanú mládež a prácu s nimi – ale podklady sú 
ešte v štádiu vypracovávania..., ale čo sa týka repre A a B, tak repre tréner by sa im vedel viac 
venovať.  
Švec: chcel vedieť aká bude miera kompetencie repre trénera? Štýlom „kuknem a vidím?“... 
Potocký: zle pochopená formulácia, udržať ho v B kategórii, aj keď neuspeje, plus aj body 
a samozrejme výkonnosť. Bodový kalendár a G turnaje ale aj keď sa nedarí, nie len „kuknem a vidím“, 
ale aj relevantné dôkazy... Momentálne nemá možnosť repre tréner presadiť talenty... 
Kopčík: asi sa robí záznam o prehodnotení reprezentácie. Vidí v tom, že si Tomáš ukuje na seba bič, 
že bude musieť neustále odôvodňovať svoje rozhodnutie. Výsledky zápasníka bude musieť brať ako aj 
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svoju zodpovednosť, keď sklame v očakávaniach. Pokiaľ sa ide podľa tabuľky, tak je repre tréner 
krytý. 
Zagyi: repre tréner si ušije bič – subjektívne rozhodnúť, ale funkcia je aj o tom, keď si za tým bude 
stáť. Je to šanca pre kluby, kde si pretekári nevedia dovoliť chodiť na veľa turnajov. A repre tréner si 
musí vziať zodpovednosť za svoje rozhodnutie a ostatní tréneri musia prijať to, či jeho pretekár má na 
to byť v repre, alebo nemá.  
Ižarik: súhlasí s Peťom – repre tréner musí prebrať zodpovednosť. Jano spomenul zápis, môže repre 
tréner napísať trénerom TMK že ten a ten pretekár bude zaradený sem a sem. Vždy sa prehodnocuje 
reprezentácia koncom roka a na pol roka. Ak v danom polroku získa medailu, dať mu možnosť zaradiť 
sa do vyššej repre kategórii, ale či pri všetkých vekových kategóriách, ale bo len u seniorov.  
Švec: tam môžu vzniknúť konflikty, že prečo niekto je bez bodov a je zaradený v repre niekto nie – 
problém zo strany zainteresovaných rodičov. Príprava talentovanej mládeže, tam dať šancu 
a príležitosť ukázať svoju výkonnosť. Paliho návrh – „v tom momente pre kvalifikovať do vyššej 
kategórie“ – ako by sa pri tomto návrhu riešil rozpočet... 
Angyalová: tiež mala otázku, ako by sa vedel riešiť rozpočet pri takýchto situáciách...  
N. Ďurčovič: repre tréner a právomoci – bolo by lepšie rozhodnúť aj na základe pozorovaní. Neriešiť 
hľadisko rodiča, prioritné sú body a minoritné vyjadrenie repre trénera. Neriešiť rodičov.  
Bitala: na Máriov dotaz -  TŠ a dať pretekárovi priestor-  jeden z bodov vysvetlenia – repre tréner 
dáva návrh na zaradenie do akcie určitej aj s preplácaním nákladov.  
Ižarik: uznal, naozaj by to bolo finančne ťažko naplánovať pri takejto náhlej zmene... 
Vyskočániová: pozdáva sa jej návrh, nemá výhrady, určite prihliadnuť na body a navrhla, aby repre 
tréner riešil svoje rozhodnutia odsúhlasovaním cez TMK, že by svoj výber rozposlal trénerom a  
zdôvodnil.  
Angyalová: toto by bolo zdĺhavé, repre trénerovi predsa my tréneri musíme dôverovať... 
Ižarik: návrh: zaradenie do kategórie „ak prechádza z jednej do druhej a delili sa body a tým klesá do 
nižšej“? Čo sa stalo? 17 ročný junior šiel na G turnaji ako senior... kategória J prestup k S – aby mal 
pol roka garantované to isté zaradenie ako v nižšej vekovej kategórii a má pokus pol roka urobiť 
výsledok. Tak aspoň poznajú svojich súperov.  
Švec: Palo ma predbehol – niektorí skúšali, šli na jun. turnaj – nevidí v tom problém. Ale že v zaradení 
je veľký problém v J a v S kat., aby fungovali v tej istej kategórii, prečo to nemôže byť aj pri prechode 
z K do J. Že čo v návrhu pri repre A a B pri prechodoch medzi ročníkmi.....? 
Kopčík: vyjadril sa k problému s financiami – že repre tréner na to určite myslel, že bud´=u vyčlenené 
naplánované financie – z čoho a v akej miere.  
Bitala: šiel by z B do B a ak by nedosiahol výsledok. Vtedy by spadol dole.  
Potocký: ak prechádza..., ak kadet má 3-4 medaile za rok v A, tak ho v J necháme v A, ak medaile 
nemá, spadne do B, vtedy by mali padnúť o kategóriu nižšie. Podnet – ak sa dostane do repre 
a vyberie ho repre tréner, tak ho treba podporovať, reprezentanti do toho nemajú čo hovoriť, sme 
jeden tím. Zaradenie ak nespĺňa, tak klesne nižšie.  
Bitala: nevypadol by z B, repre tréner rozhodne, kto ostane v A a kto ostane v B. Môže sa stať, že 
pokiaľ nespĺňa B, vypadne z B.  
Švec: že je v tom veľký „guláš“, tie návrhy mu nie sú jasné... S vyjadrením Tomáša, že ostatní 
reprezentanti nemajú do toho hovoriť, koho on vyberie do repre – nesúhlasí, lebo aj reprezentant je 
človek a sa pripravuje, plní si kritériá a má právo povedať do výberu kto je v repre. Spomenul sa 
Frgolec a veci z minulosti...  
Potocký: vysvetlil zaradenie z minulosti. Ak je K úspešný a môže byť aj v J, tak ho necháme 
zaradeného v A a pol roka má na to, aby dokázal svoje kvality. Nevidí v tom guláš, vysvetlil návrh 
nového zaradenia do repre.  
Angyalová: je za nový návrh repre A a B a kritériá sú predsa dané. 
Bitala: body sú dané meniteľná zložka je vyznačená v novom návrhu. 
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Babinská: súhlasí so zmenou.  
Oláh: súčasné nastavenie je také, že on v malom klube prestal so zápasmi aj kvôli tomu, aj kvôli 
financiám. Že by nestíhal produkovať potencionálnych zápasníkov a chodiť 2-3 x do mesiaca na 
turnaje do zahraničia, aby získaval body do zaradenia. V návrhu vidí svetielko nádeje a páči sa mu, že 
má slovo aj repre tréner. Že repre tréner vidí a posúdi, či pretekára posunie ďalej a podporí ho. To 
isté žiadal aj ako potencionálny repre tréner pre poomsae on sám. Je za nový návrh. 
Potocký: výkonnosť musí byť, kritériá musia byť, vytvorí sa centrum talentov.  
Hiczér: súhlasí s návrhom, treba skúsiť nový model. 
N. Ďurčovič: môže sa to zmeniť, ak by sa našli nevýhody, zmenilo by sa to zas. Názor: 2 medaile sú 
obtiažne v S, je za 1 medailu. 
Ižarik: čo sa týka otázky talentovanej mládeže, musíme na VZ definovať formuláciu. 
Švec: Bod 4.v novom návrhu - čo sa týka nominácie repre trénera... žiadal vysvetlenie 
Bitala: vysvetlil systém, opraví sa podľa rozpravy.  
Ižarik: ešte sa nevie, ako sa bude čerpať rozpočet, či ostanú =, alebo sa zrušia, až potom budeme 
vedieť prerozdelenie financií podľa rozpočtov.  
 
Návrh na hlasovanie Per Rollam o novom návrhu zaradenia reprezentácie zápas, ktoré sa uskutoční 
5.1.2022.  

Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

KVŠ pripraví a opraví návrh podľa dotazov trénerov podľa rozpravy a do 2.1.2022 rozpošle podklady 
trénerom prítomným na zasadnutí podľa prezenčnej listiny. Následne sa návrh pripomienkuje 
trénermi do 3.1.2022. Hlasovanie so zakomponovanými pripomienkami prebehne 5.1.2022 Per 
Rollam.  
 
        4. BOD  Reprezentácia zápas a poomsae na rok 2022 
Zloženie reprezentácie pre zápas na rok 2022 sa určí podľa schválených pravidiel na základe 
hlasovania Per Rollam z dňa 5.1.2022. 
 
        5. BOD  Rôzne 
- Očkovanie reprezentantov: 
Bitala: sú rôzne názory na očkovanie… 
Ižarik: môže byť problém s turnajmi, neočkovaný bude musieť ísť vlastnou dopravou… 
Zagyi: musí byť každý repre očkovaný 
Vyskočániová: mal by byť zaočkovaný, ale nie ako povinné očkovanie, ale len podmieniť účasť 
očkovaním.  
Hiczér: očkovať, ak nie, individuálna doprava. 
Potocký: aj keď je individuálna doprava, sme 1 tím a spolu chodíme všase, na registráciu, váženie, a je 
tu riziko vždy, ak jeden vyjde pozitívny, končí celý tím. Už sa to má meniť na “očkovaný”.  
Oláh: otázka na p. prezidenta: Či je možnosť si urobiť kurz coach na vrcholové turnaje? 
Ižarik: momentálne nie je v ponuke žiadny kurz. Otázka hlasovania Per Rollam: ktorí tréneri majú 
hlasovať, či len tréneri prítomní na dnešnom online zasadnutí, alebo všetci: 
Vyjadrili sa tréneri. 
Švec: podobná situácia aj na KSK, riešili to s kontrolórom, pokiaľ je hlasovanie súčasťou zasadnutia, 
tak len tréneri prítomní na dnešnom online zasadnutí podľa prezenčnej listiny.  
Potocký: apeloval na trénerov, nech upozornia rodičov, nech nekontaktujú neustále repre trénera, 
nech hlavný klubový tréner vysvetlí rodičovi, prečo jeho dieťa nejde tam a tam, neustále kontaktujú 
repre trénera a v zlom duchu veľa krát.  
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 6. BOD Záver 

Prezident Ižarik a predseda TMK Angyalová sa poďakovali prítomným za online účasť a popriali ešte 
príjemné sviatočné dni a šťastný Nový rok 2022. 

 
 

 

 
Zapisovateľ:       Predsedajúci TMK: 
      
Mgr. Nora Angyalová     Mgr. Nora Angyalová 
 
..............................     ........................................................  
meno a priezvisko     meno a priezvisko 
podpis       podpis 
 


