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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA 
KONFERENCIE 

uskutočnenej dňa 14.mája.2022  
v Sport Resort Slovenka, Moštenica 

 
Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa čl. 7 bod. 16 Stanov Slovenskej Muay-Thai Asociácie, ktoré boli 
schválené konferenciou dňa 22.september 2029 

 
 

Slovenskej Muay-Thai Asociácie 
 
 
Prezenčná listina členov konferencie STMA: 
 

P.č. Názov klubu Prítomný/neprítomný Počet 
hlasov 

1. Cerberos Gym prítomný 3 
2. Diamond Gym prítomný 3 
3. Dracula Gym prítomný 5 
4. Elite gym prítomný 2 
5. Extreme Sport Club   
6. Fight Gym Orava   
7. Hanuman gym prítomný 3 
8. MŠK Gorla Gym KK   
9. Muay Thai Revúca prítomný 2 
10. Muay Thai Centrum o.z.   
11. Muay Thai fight Gym ZH prítomný 2 
12. Olymp Gym prítomný 5 
13. Power Gym ZV prítomný 1 
14. Sai Club Martin prítomný 3 
15. Titan Gym prítomný 4 
16. Victory Gym prítomný 7 
17. Tjao bpx Fogjters o.z. prítomný 1 
18. Muay thai Sliač prítomný 1 

 
 

Bod programu č. 1  

Otvorenie rokovania konferencia 
 
Rokovanie konferencie otvoril prezident STMA, Vladimír Moravčík, ktorý skonštatoval, že zasadnutie 
konferencie je uznášaniaschopné podľa článku 7 bod 14 Stanov STMA. 
 
Počet prítomných riadnych delegátov s právom hlasovať: 
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Celkový počet delegátov 18 
Počet prítomných delegátov 14 
Účasť  v % 77,78% 
Počet hlasov prítomných 
delegátov 

42 

 

Voľba orgánov konferencie 
 
Konferencii bol predložený nasledovný návrh zloženia orgánov konferencie: 

- Za predsedu konferencie bol navrhnutý : Vladimír Moravčík 
- Za zapisovateľa bol navrhnutý: Vladimír Piperek 

 
Zoznam podkladov k bodu programu Žiadne 
Spôsob prístupu k podkladom bezpredmetné 

 
Uznesenie č. 1 

Konferencia za predsedu zasadnutia konferencie zvolila Vladimíra Moravčíka a za zapisovateľa 
Vladimíra Pipereka. 

 
Výsledok hlasovania: 

ZA: 42 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
Rozhodnutie bolo prijaté. 
 
Predseda vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu odlišného 
stanoviska. 
 
Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 
o to požiadal. 
 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 
 

 
Predsedajúci konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen 
konferencie nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 
 

Bod programu č. 2  

Schválenie programu zasadnutia konferencie 
 
Na základe zaslanej pozvánky, predseda predniesol prítomným delegátom navrhovaný program 
zasadnutia konferencie v nasledovnom znení: 

1. Otvorenie Konferencie SMTA 
2. Schválenie programu Konferencie SMTA 
3. Plán činnosti SMTA  
4. Správa o činnosti SMTA za predchádzajúci rok  
5. Smernica SMTA o talentovanej mládeži 
6. Účtovná závierka za rok 2021 a správa o hospodárení  
7. Rozpočet SMTA 2022 
8. Prijatie nových členov SMTA 
9. Diskusia 
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10. Ukončenie konferencie SMTA 
 
 
Uznesenie č. 2. 

 
Konferencia schvaľuje navrhnutý program Konferencie SMTA. 

1. Otvorenie Konferencie SMTA 
2. Schválenie programu Konferencie SMTA 
3. Plán činnosti SMTA  
4. Správa o činnosti SMTA za predchádzajúci rok  
5. Smernica SMTA o talentovanej mládeži 
6. Účtovná závierka za rok 2021 a správa o hospodárení  
7. Rozpočet SMTA 2022 
8. Prijatie nových členov SMTA 
9. Diskusia 
10. Ukončenie konferencie SMTA 
 

 
Výsledok hlasovania: 

ZA: 42 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
Rozhodnutie bolo prijaté. 
 
Predseda vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu odlišného 
stanoviska. 
 
Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 
o to požiadal. 
 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 
 

 
Predsedajúci konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen 
konferencie nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 
 

Bod programu č. 3  

Plán činnosti SMTA 
 

Zoznam podkladov k bodu programu Plán činnosti SMTA na rok 2022 
Spôsob prístupu k podkladom Sekretariát SMTA 

Prezident SMTA predložiť delegátom plán činnosti SMTA na rok 2022. 
Uznesenie č. 3 

Konferencia schvaľuje predložený plán činnosti SMTA na rok 2022. 
 

Výsledok hlasovania: 
ZA: 42 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Rozhodnutie bolo prijaté. 
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Predseda vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu odlišného 
stanoviska. 
 
Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 
o to požiadal. 
 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 
 

 
Predsedajúci konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen 
konferencie nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 
 

Bod programu č. 4  

Správa prezidenta o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok podľa 
článku 14 bod 4 Stanov SMTA 
 
Prezident STMA vystúpil so správou o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, zhodnotil doterajšiu 
činnosť asociácie a načrtol plány do budúcnosti. Súčasne zosumarizoval úspechy športovcov na 
medzinárodných súťažiach, rast členskej základne. V závere svojej správy sa venoval aktuálnym problém 
asociácie.  
 
Zoznam podkladov k bodu programu Výročná správa o činnosti SMTA za obdobie od 

1.1.2021 do 31.12.2021 
Spôsob prístupu k podkladom Sekretariát STMA 

 
Prítomný členovia konferencie STMA vzali správu prezidenta na vedomie. 
 

Bod programu č. 5 

Smernica SMTA o talentovanej mládeži 
 
Prezident SMTA zhodnotil vývoj talentovanej mládeže v SMTA a vyzval prítomných na diskusiu 
ohľadne špecifikácie kritérií na zaradenie športovcov do zoznamu talentovanej mládeže. Po krátkej 
diskusii vyzval prítomných k hlasovaniu o nasledovnom uznesení: 
 
Uznesenie č. 4 

 
Konferencia ukladá predsedníctvu SMTA spracovať návrh novej Smernice SMTA o zaradení 
športovcov do zoznamu talentovanej mládeže najneskôr do 60 dní pred dňom konania zasadnutia 
Konferencie 2023. 
 

 
Výsledok hlasovania: 

ZA: 42 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
 
Rozhodnutie bolo prijaté. 
 
Predseda vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu odlišného 
stanoviska. 
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Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 
o to požiadal. 
 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 
 

 
Predsedajúci konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen 
konferencie nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 
 

Bod programu č. 6 

Účtovná závierka za rok 2021 a správa o hospodárení 
 
 
Zoznam podkladov k bodu programu Účtovná závierka SMTA za rok 2021 a Správa 

o hospodárení SMTA 
Spôsob prístupu k podkladom Sekretariát SMTA 

 
Prezident SMTA zhodnotil jednotlivé údaje uvedené v predloženej Účtovnej závierke SMTA za rok 
2021 a predniesol Správu o hospodárení SMTA 
 
Uznesenie č. 5 

 
Konferencia schvaľuje účtovnú závierku za účtovné obdobie 2021. 
 

 
Výsledok hlasovania: 

ZA: 42 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
 
Rozhodnutie bolo prijaté. 
 
Predseda vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu odlišného 
stanoviska. 
 
Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 
o to požiadal. 
 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 
 

 
Predsedajúci konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen 
konferencie nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 
 
Uznesenie č. 6 

 
Konferencia schvaľuje správu o hospodárení za rok 2021. 
 

 
Výsledok hlasovania: 

ZA: 42 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
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Rozhodnutie bolo prijaté. 
 
Predseda vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu odlišného 
stanoviska. 
 
Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 
o to požiadal. 
 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 
 

 
Predsedajúci konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen 
konferencie nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 
 

Bod programu č. 7 

Rozpočet SMTA na rok 2022 
 
 
Zoznam podkladov k bodu programu Rozpočet SMTA na rok 2022 
Spôsob prístupu k podkladom Sekretariát SMTA 

 
Prezident SMTA predniesol navrhovaný Rozpočet SMTA na rok 2022. 
 
Uznesenie č. 7 

 
Konferencia schvaľuje Rozpočet SMTA na rok 2022. 
 

 
Výsledok hlasovania: 

ZA: 42 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
 
Rozhodnutie bolo prijaté. 
 
Predseda vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu odlišného 
stanoviska. 
 
Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 
o to požiadal. 
 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 
 

 
Predsedajúci konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen 
konferencie nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 
 

Bod programu č. 8 

Prijatie nových členov SMTA 
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Predsedajúci navrhol prítomným členom konferencie prijať nasledovnú právnickú osobu za riadneho 
člena STMA nasledujúci klub: 

- MM FIGHT TEAM o.z., Ulica J.C. Hronského 978/7, 972 71 Nováky IČO 54 154 642 
 
Zoznam podkladov k bodu programu Zaslané s pozvánkou na konferenciu STMA 
Spôsob prístupu k podkladom Sekretariát STMA 

 
Uznesenie č. 8 

 
Konferencia schvaľuje prijatie nasledovné kluby za riadnych členov STMA: 

- . MM FIGHT TEAM o.z., Ulica J.C. Hronského 978/7, 972 71 Nováky IČO 54 154 642 
 
Členstvo vyššie uvedenej právnickej osoby je dočasné a sú povinné do jedného roka od konania 
tohto zasadnutia  mať registrovaného jedného zo svojich členov, osobu s trénerskou licenciou.  
 

 
Výsledok hlasovania: 

ZA: 42 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
 
Rozhodnutie bolo prijaté. 
 
Predseda vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu odlišného 
stanoviska. 
 
Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 
o to požiadal. 
 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 
 

 
Predsedajúci konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen 
konferencie nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 
 

Bod programu č. 9 

Diskusia 
 
Predseda konferencie vyzval prítomných na prednesenie diskusných príspevkov. V rámci diskusie boli 
prednesené témy týkajúce sa motivácie športovcov a nevyhnutnosť nájsť osobu, ktorá sa bude zaoberať 
spravovaním sociálnych sietí thajského boxu. 
 

Bod programu č. 10 

Záver 
 
Predseda konferencie vyzval prítomných na vznesenie námietok voči priebehu konferencie a prijatým 
uzneseniam a zároveň vyzval prítomných aj na prednesenie odlišných stanovísk prítomných, ktorí 
nesúhlasia s prijatými uzneseniami konferencie. 
 
Predseda konferencie konštatuje, že voči priebehu konferencie a prijatým uzneseniam neboli vznesené 
žiadne námietky a rovnako žiadny z členov nepožiadal o zaprotokolovanie odlišného stanoviska 
k prijatým uznesenia. 
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Predseda konferencie poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil.  
 
 
 
Vladimír Moravčík      v.r. 
(predsedajúci) 
 
 
Vladimír Piperek      v.r. 
(zapisovateľ) 
 


