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 Číslo zápisnice: 1/KVŠ/2022 
 

ZÁPISNICA  
z online zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou 

 
Názov športovej organizácie: Slovenská asociácia Taekwondo WT 

Názov zasadajúceho orgánu: Komisia vrcholového športu 
 
Miesto konania zasadnutia: online 

Deň konania zasadnutia: 18.1.2022   

Čas začiatku zasadnutia: 12,30            Čas ukončenia: 14,00 
 
Predsedajúci: Miroslav Bitala                                     Zapisovateľ: Gabriela Ižariková 

Členovia orgánu prítomní na online zasadnutí cez aplikáciu ZOOM: 
1. Tomáš Potocký 
2. Miroslav Bitala 

 
UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ: ÁNO 
 
PROGRAM ZASADNUTIA: 

1. Schválenie návrhu reprezentácie  
2. Schválenie návrhu zaradenia 2022, na druhý polrok 
3. Plán prípravy  a Rozpočet KVŠ 2022 
4. Podujatia január, február 

• Sústredenie Plejsy 
• Sústredenie Poľsko  
• President CUP  
• Sústredenie Snina  

5. mySasy  
6. Štatút reprezentanta   
7. ŠLP a GAL licencie WT  

1. BOD Schválenie návrhu reprezentácie  
KVŠ schvaľuje predložený pripravený návrh zloženia reprezentácie zápas na TMK dňa 29.12.2022 
v zložení: 

  B A 
juniori Erik Nevláčil   
  Damién Frgolec   
  Michaela Kaminská   
  Simona Pernischová   
seniori Jakub Haburaj Gabriela Briškarová 
    Miroslav Frgolec 
Konečné schválenie podlieha VV. 
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2. BOD Schválenie návrhu zaradenia 2022 - druhý polrok 
KVŠ schvaľuje nové podmienky zloženia reprezentácie na druhý polrok 2022 schválených na TMK 
podľa Zápisnice o hlasovaní č.1/TMK/2021/P/2022 ( príloha č. 1) 
 
Konečné schválenie podlieha VV. 

 
3. BOD Plán prípravy  a Rozpočet KVŠ 2022 
KVŠ pripravila plán činností na prvý polrok 2022 a podľa toho nastavila rozpočet.  
V tomto roku tak ako minulý rok už trvá krízová situácia viac ako 30 dní, čiže povinné delenie 
príspevku podľa % nebude realizované.  
Za predpokladu, že VV schváli náš návrh rozpočtu a bude sa pridržiavať pôvodných % sme nastavili 
rozpočet nasledovne: (príloha č.2) 
 
Z nedočerpaných financií 2021 žiadame na repre a TŠ: 8 565,17 Eur 
Z rozpočtu 2022: 43 079,00 Eur ( návrh je nastavený na 1/2022 ) 
 
K dnešnému dňu stále nie je zverejnený TOP tím 2022, nemáme k dispozícií zmluvu s MŠVVaŠ pre 
TOP športovcov ani zmluvy z NŠC. Podľa kritérií by mohla byť Gabriela Briškárová zaradená do TOP 
tímu s predpokladanou max. výškou príspevku 10 000,00 Eur. V prípade, že bude vyradená bude sa 
musieť cely návrh rozpočtu meniť. 
 
Konečné schválenie podlieha VV. 

4. BOD Podujatia január, február 
Sústredenie Plejsy 20-23.1.2022 
Podľa nových pravidiel, ktoré platia od 19.1.2022 sa môžu sústredenia zúčastniť len osoby v režime 
OP+.  
Na základe pracovného stretnutia zo 7.1.2022 v BA ( príloha č.3) po vydrení štátneho tajomníka pre 
šport p. Husára a platných podmienok ÚVZ, KVŠ rozhodla nepovoliť osobám, ktoré nespĺňajú 
podmienky účasť na sústredení.  
Nový režim OP+ spĺňajú: 

• osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali posilňujúcu dávku vakcíny, ide teda o osoby: 
- najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny dvojdávkovej schémy plus booster dávka 
- najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny jednodávkovej vakcíny plus booster dávka 

• osoby kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka vakcíny Janssen), 
ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo 
antigénového testu nie starší ako 48 hodín 

• kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka vakcíny Janssen) osoby do 
18 rokov a 2 mesiacov veku (teda bez posilňujúcej dávky aj bez testu) 

• kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka vakcíny Janssen) osoby, 
ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami 

• osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného 
usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať 
- certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe 

vyhlášky a 
- negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 

hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu 
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• deti od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP 
testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín 

• deti do 6 rokov veku bez testu 
 
Podmienky nespĺňajú, čiže sústredenia sa nemôžu zúčastniť: 
Erik Nevláčil – len 1 dávka 
Daniel Ižarik - len 1 dávka 
Tomáš Kuvik – testovaný 
Laura Ondrejčíková – prekonaná 
Matej Hotváth - prekonaný 
 
Sústredenie Poľsko  31.01-05.02.2022 
KVŠ žiada nominovaných účastníkov potvrdiť účasť do 20.1.2022 
 
President‘s Cup, G2 
KVŠ žiada nominovaných účastníkov potvrdiť účasť do 20.1.2022 
 
Sústredenie Snina  25-27.2.2022 
KVŠ žiada nominovaných účastníkov potvrdiť účasť do 6.2.2022 
 
5. BOD mySasy  
Reprezentantom J/S bol zapožičaný sportester Monitor HRV mySASY. 
Reprezentanti, ktorí skončili svoju činnosť sú povinní vrátiť zapožičaný materiál. Ak tak neurobia bude 
sa postupovať podľa preberacieho protokolu a budú musieť uhradiť vzniknuté náklady. 
Žiadame trénerov, ktorých športovci skončili aby materiál doniesli na sústredenie Plejsy. 
V programe sa pokračovať nebude, ak aktívni športovci majú naďalej záujem sa testovať môžu si 
mySasy nechať, s tým že si budú program platiť sami cca 72,00/rok, ak nie taktiež odovzdajú 
zapožičaný materiál. Záujem o pokračovanie napíše tréner na sekretariát. 
preberací protokol č.  Reprezentant-prevzal 2022 

1 Dávid Sajko skončil 
2 Jakub Haburaj   
3 Gabriela Briškár skončil 

4 Jakub Hudák   
5 Giovanni Slanec skončil 
6 Gabriela Briškárová   

7 Veronika Spodniaková skončil 
8 Miroslav Frgolec   

9 Erik Nevláčil   
10 Tomáš Kuvik   
11 Filip Švec skončil 

12 Natália Chalčáková   
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6. BOD Štatút reprezentanta   
Reprezentanti 2022 musia doniesť na sústredenie Plejsy podpísaný štatút, ak sa sústredenia 
nezúčastnia musia ho doručiť poštou do 24.1.2021. ( príloha č.4 ) 

 
7. BOD ŠLP a GAL licencie WT 
Reprezentanti sú povinní mať platnú športovú lekársku prehliadku nie staršiu ako jeden rok a platnú 
Gal licenciu WT. 
SATKD urobí hromadnú obnovu Gal licencií a následne bude vzniknuté náklady refakturovať na kluby. 
Žiadame všetkých o kontrolu nahratých platných dokladov, kontrolu si robí každý sám. Každý je  
zodpovedný za platnosť a aktuálnosť ( foto-aktualizácia, stupeň, PAS, adresa.....). Ak sú dáke zmeny 
môže si ich opraviť  každý vo svojom profile, ak budete mať problém treba kontaktovať sekretariát. 
Poslať nové doklady do 30.1.2022. 
https://worldtkd.simplycompete.com/login 
 

  končí sa platnosť 
GAL licencia  Číslo GAL ŠLP diagnostika 

NŠC 
Erik Nevlačil 30.9.22 SVK-1607 9.12.20 neplatná - 

Damién Frgolec 22.2.22 SVK-1604 9.11.21 dorobiť ergometria - 

Michaela Kaminská  22.2.22 SVK-1621 11.11.21 dorobiť ergometria, výsledky - 

Simona Pernischová 22.2.22 SVK-1620 11.11.21 dorobiť ergometria, výsledky - 

Jakub Haburaj 21.2.22 SVK-1633 8.2.21 končí - 

Gabriela Briškarová 16.2.22 SVK-1516 27.1.22 končí dec.21 

Miroslav Frgolec 22.2.22 SVK-1573 9.11.21 dorobiť ergometria novozaradený 

Natália Chalčáková 22.2.22 SVK-1630 8.1.21 neplatná   

Jakub Hudák 22.2.22 SVK-1532 11.10.21     

Tomáš Kuvik 30.9.22 SVK-1634 18.10.21     

Tomáš Potocký 16.2.22 SVK-1526   nemá ŠLP   

Mário Švec 22.2.22 SVK-1504 10.9.20 neplatná   
 
 
Zapisovateľ:       Predsedajúci KVŠ: 
      
Gabriela Ižariková     Miroslav Bitala 
 
..............................     ........................................................  
meno a priezvisko     meno a priezvisko 
podpis       podpis 
 


