Zápisnica zo zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia SZTŠ
konaného v riadnom termíne (ďalej len „VZ“)
dňa 10. júna 2012 v Martine

1.

Otvorenie VZ
VZ o 10.00 otvorila a delegátov privítala prezidentka SZTŠ Ing. Katarína Baluchová.

2.-5. Voľba orgánov VZ
Prítomní členovia VZ (ďalej len „delegáti VZ“) v úvode VZ zvolili funkcionárov VZ:
- za predsedu VZ – jednohlasne zvolený Ing. Peter Ivanič,
- za členov predsedníctva VZ – jednohlasne zvolení Ing. Peter Vidašič a Ing. Katarína
Baluchová,
- za predsedu mandátovej komisie – jednohlasne zvolený Ing. Miroslav Víťazka, za
členku komisie Ing. Stella Víťazková,
- za predsedu návrhovej komisie – jednohlasne zvolený Mgr. Petr Horáček, za členov
komisie Ivan Martinec a Ing. Kristína Ondrovičová,
- za skrutátorov – jednohlasne zvolení Marieta Plačková a Mgr. Matej Chren, PhD.,
- za zapisovateľku – jednohlasne zvolená Helena Kašická,
- za overovateľov zápisnice – jednohlasne zvolení Ing. Peter Pastorek a Pavel Imre.
P. Baluchová odovzdala slovo predsedovi VZ p. Ivaničovi.

6.

Správa mandátovej komisie
Mandátová komisia predniesla správu o uznášania schopnosti VZ:
- z celkového počtu 1379 hlasov zo 60 klubov sa zaprezentovalo 890 hlasov,
z čoho vyplýva, že VZ je uznášaniaschopné.
- na prijatie uznesenia ½ väčšinou sa vyžaduje 440 hlasov prítomných delegátov,
- na prijatie uznesenia 2/3 väčšinou sa vyžaduje 587 hlasov prítomných delegátov.

7.

Schválenie programu rokovania
Návrhy TK DANUBE Bratislava na doplnenie programu rokovania VZ:
Bod 1: obligatórne náležitosti „zmlúv o asociovanom členstve“ – VZ 2011
za: 151
proti: 518 zdržal sa: 209 spolu: 878
návrh nebol schválený
Bod 2: správy KK – štvrťročný cyklus
za: 198
proti: 459 zdržal sa: 103 spolu: 760
návrh nebol schválený
Bod 3: funkcionár SZTŠ – aktívny tanečník
za: 214
proti: 613 zdržal sa: 52
spolu: 879
návrh nebol schválený
Bod 4: konkrétne výsledky ekonomicko–manažérskych aktivít hospodára SZTŠ za
obdobie 6/2011 – 6/2012
za: 200
proti: 367 zdržal sa: 218 spolu: 785
návrh nebol schválený
Bod 5: zásady finančného hospodárenia – detailné rozpracovanie (denné hotovostné
limity)
za: 122
proti: 553 zdržal sa: 141 spolu: 816
návrh nebol schválený
Delegáti VZ neschválili body programu, ktorých doplnenie žiadal za TK DANUBE
Bratislava p. Mičunek. Delegátmi bol schválený pôvodne navrhovaný program
rokovania uvedený v pozvánke na VZ.
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8.

Prednesenie správ
Predseda VZ p. Ivanič predniesol Správu o činnosti Prezídia SZTŠ za obdobie od
13.6.2011 do 10.6.2012, ktorá bola zverejnená na webovej stránke SZTŠ.
V rámci diskusie k predmetnej správe boli delegátmi VZ kladené otázky p. Baluchovej
ohľadne získavania finančných prostriedkov pre zväz zo štátu, aké sú možnosti ich
získavania a aké by mali byť zmeny financovania SZTŠ a tiež o hospodárnosti SZTŠ.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 1:
„VZ berie na vedomie Správu Prezídia SZTŠ za obdobie od 13.6.2011 do 10.6.2012.“
za: 879
proti: 0
zdržal sa: 0 spolu: 879
uznesenie schválené
Hospodár p. Vidašič predniesol Správu o hospodárení SZTŠ za rok 2011.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 2:
„VZ berie na vedomie Správu o hospodárení zväzu za rok 2011.“
za: 814
proti: 65
zdržal sa: 0 spolu: 879
uznesenie schválené
Delegátom bola predložená správa DIROK za obdobie od 13.06.2011 do 10.06.2012.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 3:
„VZ berie na vedomie správu DIROK za obdobie od 13.6.2011 do 10.6.2012.“
za: 879
proti: 0
zdržal sa: 0 spolu: 879
uznesenie schválené
Delegátom bola predložená správa KK za obdobie od 13.6.2011 do 10.6.2012.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 4:
„VZ berie na vedomie správu KK za obdobie od 12.6.2011 do 9.6.2012.“
za: 816
proti: 0
zdržal sa: 0 spolu: 816
uznesenie schválené

9.

Návrh rozpočtu na rok 2012
V rámci diskusie p. Vidašič informoval o účtovnom audite hospodárenia SZTŠ za rok
2011 a o výsledkoch auditu bude informovať ihneď po vyjadrení audítorky. Tiež
oznámil, že SZTŠ sa na financovaní tohto auditu nepodieľa.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 5:
„VZ schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2012.“
za: 816
proti: 0
zdržal sa: 0 spolu: 816
uznesenie schválené

10.

Zmeny materiálov prislúchajúcich do výlučnej kompetencie VZ
STANOVY
K Stanovám SZTŠ nebol prednesený žiaden návrh.

FINANČNÝ PORIADOK
Návrh Prezídia bol zverejnený na webovej stránke SZTŠ. K predmetnému materiálu
boli predložené nasledovné doplňujúce a pozmeňujúce návrhy:
1. doplnenie bodu 10., písmeno k):
Cestovné sa hradí vo výške 0,17 €/km alebo rýchlik ...
2. doplnenie bodu 9., písmeno b):
... rýchlik I. trieda alebo 0,17 €/km.
3. doplnenie bodu 7., písmeno g):
... celodenného vstupného pre dospelého na sedenie sa stanovuje ...
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4. Návrh hlasovať samostatne o celom doplnku bodu 7., písmeno g:
za: 202
proti: 522 zdržal sa: 58 spolu: 782
návrh nebol schválený
Bod 7., písmeno g) zostáva v pôvodnom znení bez zmeny.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 6:
„VZ schvaľuje predložený návrh Finančného poriadku so zmenami podľa bodov 1. – 4.“
za: 816
proti: 0
zdržal sa: 0 spolu: 816
uznesenie schválené
Návrh KTC Bratislava – p. Balún ako uznesenie č. 7:
Výška štartovných poplatkov na bodovacích súťažiach nebude limitovaná, organizátor si
výšku určí sám.
za: 313
proti: 320 zdržal sa: 160 spolu: 793
uznesenie nebolo schválené
Návrh TŠ SUPER Poprad – p. Solus ako uznesenie č. 8:
doplniť bod 3. – príjmová stránka SZTŠ, písmeno d) – príjmy zo štartovných poplatkov:
... v prípade, ak organizátor hradí cestovné náklady a honoráre rozhodcov, štartovné mu
zostáva.
za: 381
proti: 115 zdržal sa: 320 spolu: 816
uznesenie nebolo schválené
Návrh p. Paulis ako uznesenie č. 9:
Úhradu honorárov a cestovného pre rozhodcov a funkcionárov súťaží je potrebné
vykonať do 5 pracovných dní. Inak je platca povinný uhradiť penále 10% z omeškania
za každý začatý týždeň. V prípade že platca je SZTŠ, penále je povinná uhradiť
zodpovedná osoba.
za: 27
proti: 36
zdržal sa: 670 spolu: 733
uznesenie nebolo schválené
Návrh p. Ivanič ako uznesenie č. 10:
Doplniť bod 10. o písmená p), r), s):
p) Na všetky akcie, na ktorých sa finančne spolupodieľa SZTŠ, musí hospodár
v spolupráci s dotknutým vedúcim úseku pripraviť rozpočet, ktorý je povinný
predložiť Prezídiu na schválenie pred konaním akcie, resp. pred objednaním
tovarov či služieb. Bez vopred schváleného rozpočtu akcie nie je možné realizovať
žiadnu platbu. Platby v súlade s rozpočtom môže realizovať hospodár bez ďalšieho
schvaľovacieho procesu. Odchýlku do výšky 10% schvaľuje prezident, vyšší
rozdiel podlieha súhlasu Prezídia.
r) Platby do 100,- € môže vykonať hospodár bez predošlého súhlasu prezidenta.
Platby do výšky 300,- € realizuje hospodár len so súhlasom prezidenta. Platby nad
300,- € musí schváliť Prezídium. Výnimku tvoria pravidelné režijné platby ako
nájomné, poplatky za telefón, odvody a pod.
s) Pokladničná hotovosť nesmie presiahnuť sumu 500,- €. V prípade príjmu vyššej
hotovostnej platby je hospodár povinný najbližší pracovný deň vložiť prebytok
finančných prostriedkov na účet zväzu.
za: 746
proti: 0
zdržal sa: 70 spolu: 816
uznesenie schválené

ORGANIZAČNÝ PORIADOK
Organizačný poriadok – úvodná časť
Návrh Prezídia bol zverejnený na webovej stránke SZTŠ.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 11:
„Časťou 6 Organizačného poriadku SZTŠ bude Registratúrny poriadok.“
za: 811
proti: 0
zdržal sa: 5 spolu: 816
uznesenie schválené
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Organizačný poriadok – časť 1: Organizačná štruktúra SZTŠ
Návrh Prezídia bol zverejnený na webovej stránke SZTŠ.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 12:
„VZ schvaľuje predložený návrh časti 1 OP – Organizačná štruktúra SZTŠ.“
za: 653
proti: 2
zdržal sa: 98
spolu: 753
uznesenie schválené
Návrh p. Paulis: zrušiť článok 1, bod 7, podbod 7.2., písmeno a) ako uznesenie č. 13:
„Pre účely zasadnutia každého VZ plnia funkcie návrhovej komisie členovia
Vzdelávacieho úseku SZTŠ.“
za: 315
proti: 138 zdržal sa: 363
spolu: 816
uznesenie nebolo schválené
Návrh p. Lenárt: zmeniť článok 1, bod 7, podbod 7.2., písmeno a) ako uznesenie č. 14:
„Pre účely zasadnutia každého VZ plnia funkcie návrhovej komisie členovia Úseku
PRaL SZTŠ.“
za: 384
proti: 115 zdržal sa: 317
spolu: 816
uznesenie nebolo schválené
Návrh p. Pastorek: doplniť článok 1, bod 7, podbod 7.2., písmeno a) ako uznesenie č. 15:
„Pre účely zasadnutia každého VZ plnia funkcie návrhovej komisie spravidla členovia
Vzdelávacieho úseku SZTŠ.“
za: 237
proti: 169 zdržal sa: 346
spolu: 752
uznesenie nebolo schválené
Návrh p. Paulis: zmena článku 1, bod 5, podbod 5.1 ako uznesenie č. 16:
Znížiť kvórum uznášania schopnosti VZ na 40%.
Vedúci PRaL upozornil, že v prípade schválenia návrhu je potrebné zmeniť predmetné
ustanovenie najmä v Stanovách SZTŠ.
za: 263
proti: 274 zdržal sa: 279
spolu: 816
uznesenie nebolo schválené
Návrh p. Lenárt: doplnenie článku 1, bod 1, podbod 1.2 ako uznesenie č. 17:
„Správy na prerokovanie, na ktoré odkazuje v pozvánke uvedený program rokovania
VZ musia byť zverejnené na webovej stránke SZTŠ minimálne 5 dní pred konaním VZ.
V opačnom prípade to má za následok neprerokovanie predmetných materiálov na VZ,
resp. zmenu termínu konania VZ .“
za: 661
proti: 0
zdržal sa: 115
spolu: 776
uznesenie schválené

Organizačný poriadok – časť 2: Evidenčný poriadok
Návrh Prezídia bol zverejnený na webovej stránke SZTŠ.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 18:
„VZ schvaľuje predložený návrh časti 2 OP – Evidenčný poriadok.“
za: 788
proti: 28
zdržal sa: 0
spolu: 816
uznesenie schválené

Organizačný poriadok – časť 3: Prestupový poriadok
Návrh Prezídia bol zverejnený na webovej stránke SZTŠ.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 19:
„VZ schvaľuje predložený návrh časti 3 OP – Prestupový poriadok.“
za: 814
proti: 0
zdržal sa: 0
spolu: 814
uznesenie schválené
Návrh p. Štiavnický a p. Imre: zrušenie odstupného (príloha 2 PP, bod 1) ako uznesenie
č. 20:
za: 309
proti: 409 zdržal sa: 98
spolu: 816
uznesenie nebolo schválené
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Protinávrh: zníženie maximálnej výšky odstupného o 50% (príloha 2 PP, bod 1) ako
uznesenie č. 21:
za: 444
proti: 306 zdržal sa: 65
spolu: 815
uznesenie schválené

Organizačný poriadok – časť 6: Registratúrny poriadok
Návrh Prezídia bol zverejnený na webovej stránke SZTŠ. Prezidentka p. Baluchová
informovala delegátov, že Registratúrny poriadok bol odkonzultovaný zo SNA.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 22:
„VZ schvaľuje predložený návrh časti 6 OP – Registratúrny poriadok.“
za: 799
proti: 28
zdržal sa: 0
spolu: 799
uznesenie schválené

11.

Rôzne
Návrh p. Solus ako uznesenie č. 23:
„VZ zaväzuje Prezídium, aby prerokovávalo iba materiály spracované jednotlivými
úsekmi, ktoré spadajú do ich kompetencie. Prezídium by nemalo svojvoľne schvaľovať
body, ktoré sa týkajú jednotlivých úsekov, o ktorých úsek nerokoval a nenavrhoval
žiadne zmeny.“
za: 493
proti: 111 zdržal sa: 172
spolu: 776
uznesenie schválené
Vedúci VÚ p. Paulis informoval delegátov, že obdobný návrh už schválilo Prezídium.
Návrh p. Lenárt: zmena Súťažného poriadku
Predseda VZ p. Ivanič ako aj vedúci Úseku PRaL p. Pastorek upozornili, že podľa
Organizačného poriadku sú Súťažný poriadok a časti 9 – 11 Organizačného poriadku vo
výlučnej kompetencii Prezídia.
P. Lenárt predmetný návrh posunie na rokovanie Súťažného úseku a následne Prezídia.
Návrh p. Lenárt: zmena Kvalifikačného poriadku, článok 3, bod 3.4 ako uznesenie č. 24:
za: 286
proti: 437 zdržal sa: 93
spolu: 816
uznesenie nebolo schválené

12.

Záver
Predseda VZ p. Ivanič skonštatoval, že záverečné uznesenie sa neprijíma, lebo sa
o každom bode hlasovalo samostatne.
Predseda VZ sa na záver všetkým prítomným delegátom poďakoval za účasť
a rokovanie VZ o 13.50 ukončil.

Zapísala:

Helena Kašická

Overili:

Ing. Peter Pastorek
Pavel Imre
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