
TAEKWONDO HAKIMI Rožňava 
Rudná 199, 04801 Rožňava 

IČO: 35563095, DIČ: 2021912167 
http://www.taekwondo-roznava.sk/ 

 

Číslo zápisnice: 1/2022 

 

ZÁPISNICA  

z volebného zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou – rada zakladajúcich 

členov (RZČ) 

 

Názov športovej organizácie: Taekwondo HAKIMI Rožňava 

Názov zasadajúceho orgánu: Rada zakladajúcich členov 

Miesto konania zasadnutia: Cukráreň Piroška, Námestie baníkov, Rožňava 

Deň konania zasadnutia: 08.08.2022   

Čas začiatku zasadnutia: 16.00   Čas ukončenia SC: 17.30 

 

Predsedajúci: Mgr. Nora Angyalová  Zapisovateľ: Mgr. Nora Angyalová 

 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina): 

1. Mgr. Nora Angyalová 

2. Ing. Arpád Kavečanky 

3. Ing. Michal Kavečanky 

4. Ing. Ivan Nemčok 

5. Ladislav Červenák 

6. Bc. Mikuláš Angyal 

7. Mgr. Adrián Angyal 

Hostia: 1. Ildikó Iglaiová - revízor 

 

UZNÁŠANIA SCHOPNOSŤ: ÁNO 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 

1. Úvod – otvorenie, schvaľovanie programu, zapisovateľa a overovateľa 

2. Kontrola úloh 

3. Členský ročný poplatok zakladajúcich členov a individuálnych členov klubu a ročný 

členský poplatok do SATKD WT na rok 2023 schválený na valnom zhromaždení 

4. Ekonomická smernica TKD HAKIMI RV a jej zmeny podľa schválených znení 

5. Zmena rozpisu tréningov od septembra 2022 – na šk. rok 2022/2023 a zmena mesačných 

platieb 

6. Dobrovoľnícka zmluva pre asistenta Ing. Peter Meleh od septembra 2022 do decembra 

2022 

7. Voľba Predsedu OZ TKD HAKIMI RV na ďalšie funkčné obdobie podľa stanov. 

8. Rôzne 

9. Záver 



TAEKWONDO HAKIMI Rožňava 
Rudná 199, 04801 Rožňava 

IČO: 35563095, DIČ: 2021912167 
http://www.taekwondo-roznava.sk/ 

 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA: 

 

1. BOD  Úvod - Otvorenie 

Predseda združenie Mgr. Nora Angyalová privítala prítomných a otvorila schôdzu.  

 

Navrhovaný program zasadnutia –jednohlasne prijatý. 

 

Zapisovateľ Mgr. Nora Angyalová. 

Hlasovanie : 

 ZA:  6 

 PROTI: 0 

 ZDRŽAL SA: 1 

 

- za overovateľa zápisnice Ing. Ivan Nemčok.  

Hlasovanie : 

 ZA:  6 

 PROTI: 0 

 ZDRŽAL SA: 1 

 

2. BOD Kontrola úloh 

Prebehla kontrola úloh. 

 

3. BOD  Členský ročný poplatok zakladajúcich členov a individuálnych členov klubu a 

ročný členský poplatok do SATKD WT na rok 2023 schválený na valnom zhromaždení. 

Zoznam úloh  Úloha Zodpovedný Termín Splnené 

Ú:2021/RZČ/1/ 1 
Oznámenie výšky ročného poplatku do 

SATKD Predseda klubu 31.12.2021 
splnené 

Ú:2021/RZČ/1/ 2 
Vyzbieranie ročných poplatkov klub a SATKD 

a licencie Predseda klubu 15.1.2022 
splnené 

Ú:2021/RZČ/1/ 3 
Uhradenie ročných poplatkov a licencií na 

účet SATKD Predseda klubu 28.1.2022 
splnené 

Ú:2021/RZČ/1/ 4 
Zabezpečiť ocenenie – doboky za rok 2021 

pre obe najúspešnejšie kadetky Predseda klubu  december 2021 
splnené 

Ú:2021/RZČ/1/ 5 
Žiadosť o dotáciu od mesta RV – na činnosť 

klubu Predseda klubu 31.3.2022 
splnené 

Ú:2021/RZČ/1/ 6 
Oznámiť schváleným delegátom klubu 

dátum online VZ Predseda klubu 25.3.2022 
splnené 

Ú:2021/RZČ/1/ 7 
Oznámiť cvičencom a priaznivcom možnosť 

darovať 2% z dane pre OZ na činnosť klubu Predseda klubu 30.4.2022 
splnené 
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Prebehla diskusia o ročných príspevkoch. Predseda OZ navrhla zvýšiť ročný členský príspevok 

do klubu za individuálneho člena na 5,- €, doteraz to bola suma 3,- €.  

 

Hlasovanie o zvýšení ročného členského príspevku individuálneho člena na 5,- €: 

ZA:  7   

 PROTI: 0 

 ZDRŽAL SA: 0 

Príspevok individuálneho člena bude platný od septembra 2022 pre nových členov a pre 

aktuálnych členov od roku 2023. 

 

Ročný členský príspevok zakladajúceho člena bol doteraz v sume 17,- €, predseda OZ ho 

navrhla znížiť na 15,- €, je to úplne postačujúce. 

Hlasovanie o znížení ročného členského príspevku zakladajúceho člena na 15,- €: 

ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽAL SA:  0 

Tento príspevok je platný od roku 2023. 

 

Ročné členské príspevky do OZ sú členovia povinní uhradiť na účet klubu do 15. januára 2023. 

/Noví individuálni členovia sú povinní ročný príspevok uhradiť pri registrácii za individuálneho 

člena OZ v rovnakej sume za príslušný rok začatia členstva/. 

Zodpovedný: členovia OZ      Termín: 15.1.2023 

 

Výšku ročného členského príspevku do SATKD na rok 2023 valné zhromaždenie odsúhlasilo 

zvýšiť na sumu 10,- €.  Licencia aktívneho člena a odborníkov ostáva nezmenená, t.j. 20,- €. 

Spolu 30,- € za aktívneho člena.  

Ročné členské príspevky do SATKD WT sú všetci členovia povinní uhradiť na účet klubu 

v určenej výške do toho istého dátumu, t.j.15.1.2023.  

Zodpovedný: členovia OZ      Termín: 15.1.2023 

 

Následne musí predseda OZ uhradiť ročné členské poplatky na účet SATKD do 28.1.2023.  

Zodpovedný: Angyalová      Termín: 28.1.2023 

 

Číslo účtu klubu v tvare IBAN: SK10 0900 0000 0005 1153 9702 

 

4. BOD  Ekonomická smernica TKD HAKIMI RV a jej zmeny podľa schválených znení. 

Prebehla diskusia o zmenách v ekonomickej smernici, aktualizovali sa výšky členských 

príspevkov, U-CHONG seminára podľa ekonomickej smernice SATKD WT, cestovného 

príkazu po predchádzajúcom súhlase. Prípadné zmeny sa budú riešiť v priebehu roka, ako sa 

bude meniť ekonomická smernica SATKD WT.  

 

Hlasovanie o zmenách aktualizovanej ekonomickej smernice č.1 s platnosťou od 08.08.2022: 
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 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽAL SA:  0 

Ekonomická smernica č.1 bude zverejnená na web stránke klubu aj ako príloha č.1 tejto 

zápisnice. 

 

5. BOD  Zmena rozpisu tréningov od septembra 2022 – na šk. rok 2022/2023 a zmena 

mesačných platieb 

Prebehla diskusia o nutnosti rozdelenia druhej skupiny cvičencov na dve kategórie kvôli 

vysokému počtu cvičencov v danej skupine. Hlavná trénerka klubu navrhla vytvoriť 3 

tréningové skupiny nasledovne: 

1.skupina: Prípravka a deti (od 5 rokov po 3.ročník ZŠ) 

2.skupina: Žiaci a kadeti (od 4.ročníka ZŠ po 8.ročník ZŠ) 

3.skupina: Juniori a seniori (od 9.ročníka ZŠ) 

Po predchádzajúcom pohovore s trénermi klubu a asistentom (Mgr. Adrián Angyal, Bc. 

Mikuláš Angyal a Ing. Peter Meleh) sa dohodlo o rozdelení skupín a trénerov.  

Prebehla diskusia o mesačných platbách, tréneri sa zhodli na zrušení platieb na 5 a 10 mesiacov 

vopred. V minulosti bol problém kvôli zákazu trénovania kvôli covidu, platby boli uhradené 

a nebola možnosť si tréningy nahradiť adekvátne. Taktiež sa zhodli na zrušení súrodeneckých 

zľavách. Mesačné sumy za tréningy nie sú vysoké. Treba si uvedomiť, že klub zabezpečí 

komplet všetky chrániče a pomôcky na trénovanie, čím sa tréningy stávajú rôznorodé a 

dynamické a ponúka kvalifikovaných trénerov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v trénovaní 

a sú kvalitní odborníci. Z mesačných platieb sa hradia platy a odmeny pre trénerov a nájom za 

telocvičňu, nie všetky časy tréningov máme cez CVČ.  

V prípade ONLINE tréningov sa platby budú uhrádzať na konci mesiaca v počte 

absolvovaných online tréningov vo výške 2,- €/tréning.  

Všetky informácie vo forme letáku o mesačných platbách budú zverejnené na web stránke 

klubu, na FB profile klubu a cvičenci na začiatku šk. roka obdržia leták o tréningoch 

a mesačných platbách na šk. rok 2022/2023. 

Predseda OZ odporúča asistentovi dokončiť školenie trénerov na I. kvalifikačný stupeň.  

 

Leták o tréningoch a platbách za tréningy a informácie budú zverejnené po podaní žiadosti 

o telocvičňu a odrokovaní zmien s riaditeľkou ZŠ ul. Pionierov 1 Rožňava, pani PaedDr. Erikou 

Fábiánovou, na web stránke klubu, na FB profile klubu. 

 

6. BOD   Dobrovoľnícka zmluva pre asistenta Ing. Petra Meleha od septembra 2022 do 

decembra 2022. 

Predseda OZ navrhla vytvoriť dobrovoľnícku zmluvu aj pre asistenta Ing. Petra Meleha, 

nakoľko bude nápomocný od školského roka 2022/2023. Dobrovoľnícka zmluva tvorí aj 

prílohu č.2 tejto zápisnice. Všetky dobrovoľnícke zmluvy skončia svoju platnosť podľa zákona 

od 1.1.2023. 

Hlasovanie za odobrenie dobrovoľníckej zmluvy pre Ing. Petra Meleha: 
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ZA:    7 

 PROTI:   0 

 ZDRŽAL SA:   0 

Ako je vyššie spomenuté, predseda OZ odporúča asistentovi dokončiť školenie trénerov na I. 

kvalifikačný stupeň.  

 

7. BOD Voľba Predsedu OZ TKD HAKIMI RV na ďalšie funkčné obdobie podľa stanov 

Za predsedu OZ kandiduje terajšia predsedníčka Mgr. Nora Angyalová. Členka klubu MUDr. 

Eidi Hakimi taekwondo klub od roku 1995, neskôr v roku 2002 prevzala vedenie klubu a bola 

pri zrode OZ TKD HAKIMI RV v roku 2004, ktorej predseduje od počiatku dodnes.  

Ďalšie kandidátky za predsedu OZ neboli. 

 

Hlasovanie za predsedu OZ TKD HAKIMI Rožňava Mgr. Noru Angyalovú: 

ZA:  6  

 PROTI: 0 

 ZDRŽAL SA: 1 

Mgr. Nora Angyalová bola zvolená za predsedu OZ na ďalšie funkčné obdobie 6 roky, t.j.na 

roky 2023 až 2028. 

Staronová predsedníčka poďakovala za dlhoročnú spoluprácu členov RZČ a za dôveru.  

 

8. BOD  Rôzne od členov rady OZ 

- registrácia OZ do zoznamu prijímateľov 2% daní z roku 2022 na rok 2023. Predseda OZ 

registruje OZ v mesiacoch november/december 2022. 

-  „PaySy“ – pay system: jedna firma nám ponúkla systém evidencie platieb, spolupracuje s ňou 

už aj klub ILYO ŠKP KE. Má to výhodu v tom, že systém eviduje úhrady platieb za tréningy, 

funguje to cez účet klubu, klient/cvičenec/zák.zástupca dostáva upozornenia na mail o blížiacej 

sa platbe za tréning, pokiaľ neuhradí, tak dostane na mail upozornenie o chýbajúcej platbe, tým 

sa odbremení predseda OZ o kontrolu platieb, ktorá bola veľmi náročná. Každý člen bude mať 

svoj variabilný symbol, ktorý bude systém rozoznávať. Firma ponúkla tento systém na 

odskúšanie zadarmo na 3 mesiace, pokiaľ by sa osvedčil, tak by tam boli mesačné paušálne 

platby 39,- €/mes. Predseda OZ navrhuje vyskúšať tento systém a uvidíme, či je pre nás vhodný 

a potrebný a či sa osvedčí. 

- Predseda OZ prerokuje s riaditeľkou CVČ PaedDr. Erikou Fábiánovou možnosť zvýšenia 

počtu trénerov pracujúcich pre CVČ a to z 2 na 3 – pre Mgr. Adriána Angyala.  

 

9. BOD  Záver 

Staronová predsedníčka OZ Mgr. Nora Angyalová poďakovala všetkým za aktívnu účasť a 

ukončila zasadnutie rady zakladajúcich členov.  

 

 

Predsedajúci: Mgr. Nora Angyalová  Zapisovateľ: Mgr. Nora Angyalová 

 


