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FINANČNÝ PORIADOK SZTŠ 
 
 
1. Slovenský zväz tanečného športu (ďalej len „SZTŠ“) je v zmysle Stanov SZTŠ nezis-

kovou organizáciou, všetky príjmy musia byť použité na činnosť zväzu, jeho orgánov, 
pre potreby organizovania súťažnej činnosti, pre zabezpečenie potrieb štátnej reprezen-
tácie, vzdelávania rozhodcov, trénerov a funkcionárov SZTŠ a v záujme zvyšovania 
úrovne tanečného športu a reprezentácie SR v zahraničí. 

 
2. Finančný poriadok SZTŠ je záväzný pre všetkých členov SZTŠ, pre všetky orgány, 

úseky a komisie SZTŠ. Finančný poriadok rozširuje a doplňuje základné ustanovenia 
Stanov SZTŠ a Organizačného poriadku SZTŠ. 

 
3. Príjmovú stránku zväzu tvoria najmä: 

a) príjmy z poplatkov členov SZTŠ, a to zápisný poplatok, členský poplatok, regis-
tračný poplatok, poplatok za oprávnenie vykonávať činnosť (licenčný poplatok), 

b) príjmy v zmysle Prestupového poriadku a Disciplinárneho poriadku za činnosť DI-
ROK, KK, Prezídia (pokuty, poplatky, poplatky za protesty a pod.), 

c) príjmy za vykonávanie evidenčnej agendy, 
d) príjmy zo štartovných poplatkov, 
e) príjmy z poplatkov za vzdelávanie, 
f) dotácie štátnej správy, 
g) príjmy z hospodárskej činnosti v zmysle Stanov SZTŠ, článok 12. 

 
4. Členské poplatky 

a) v roku prihlásenia sa za riadneho člena zväzu nový člen platí zápisný poplatok 5,- €, 
splatnosť zápisného poplatku je pri podaní žiadosti o členstvo, 

b) ročný členský poplatok je 14,- €, 
c) čestný člen a čestný prezident členské poplatky neplatia, 
d) asociovaný člen platí ročný členský poplatok vo výške stanovenej asociačnou zmlu-

vou. 
 
5. Poplatky za oprávnenie vykonávať činnosť v rámci tanečného športu (licenčné 

poplatky) 
a) ročný poplatok za licenciu tanečníka je 14,- € na skupinu tancov, po 30.6. daného 

roku pri prvej registrácii tanečníka je licencia tanečníka 7,- € na skupinu tancov, 
b) ročný poplatok za licenciu rozhodcu je 35,- €, 
c) ročný poplatok za licenciu vedúceho a tajomníka súťaže je 35,- €, 
d) ročný poplatok za licenciu sčítateľa je 35,- €, 
e) licenčné poplatky sa platia pri získaní licencie v priebehu roka, licencia sa stáva 

účinnou až po zaplatení licenčného poplatku, 
f) za oprávnenie vykonávať funkciu inšpektora súťaží sa licenčný poplatok neplatí. 

 
6. Splatnosť členských a licenčných poplatkov 

a) Noví členovia platia členský poplatok pri podaní prihlášky. 
b) Každý člen je povinný zaplatiť ročný členský poplatok a zaslať špecifikáciu platby 

do 30.11. daného roka na rok nasledujúci. Ak člen SZTŠ členský poplatok do uve-
deného termínu neuhradí, stráca členstvo dňom 1.1. v roku, za ktorý členský popla-
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tok neuhradil. Člen SZTŠ evidovaný v registrovanom TK hradí poplatok výlučne 
cez svoj materský TK. Členovia bez klubovej príslušnosti hradia poplatok individu-
álne. Rozhodcovia hradia všetky členské a licenčné poplatky výlučne individuálne 
do 31.10. daného roka na rok nasledujúci. 

c) Pri prepadnutí členstva z dôvodu podľa písmena 6b) pri záujme o obnovenie člen-
stva sa postupuje ako pri prijatí za nového člena. 

d) Úsek evidencie členov je povinný do 14 dní po obdržaní platby členského poplatku 
a príslušnej špecifikácie zaslať členovi identifikačnú kartu člena SZTŠ s evidenč-
ným číslom. 

e) Úsek evidencie členov je povinný do 14 dní po obdržaní platby licenčného poplatku 
zabezpečiť členovi priznanie licencie v databáze SZTŠ na webe SZTŠ podľa špeci-
fikácie platby. Licencie sú platné do 31.12. daného roka. 

f) Člen SZTŠ je povinný ku každej platbe zaslať Úseku evidencie členov špecifikáciu 
obsahujúcu minimálne: meno a priezvisko, dátum narodenia, evidenčné číslo člena 
SZTŠ a druh licencie, ktorú platí. U nových registrovaných členov poznámku „nový 
člen“ namiesto evidenčného čísla. 

g) Ak Úsek evidencie členov po obdržaní platieb a úplných špecifikácií podľa bodov 
6e) a 6f) nezabezpečí členovi priznanie licencie, je povinný po 31.12. zaistiť po-
škodeným členom plné práva na všetkých podujatiach zväzu, ako keby licenciu ob-
držali, až do splnenia si povinnosti. 

h) Zápisný poplatok, členský poplatok a licenčný poplatok sú splatné výlučne pošto-
vou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet SZTŠ, zásadne nie v hotovosti. 
Obratom je potrebné na sekretariát zväzu zaslať kópiu bankového výpisu o úhrade 
alebo kópiu ústrižku poštovej poukážky so špecifikáciou podľa bodu 6f). 

 Variabilné symboly pre jednotlivé typy úhrad: 
 - platby rozhodcov: VS 110 (členské + licenčné SZTŠ), VS 120 (licenčné WDSF + 

PD WDSF + WDSF chairman) 
 - všetky ostatné platby: VS 130 (platby členov – zápisné, členské a licenčné SZTŠ; 

platby funkcionárov – členské a licenčné SZTŠ; ročný registračný poplatok TK) 
 Poznámka: ak je rozhodca zároveň funkcionár, svoju úhradu realizuje ako rozhod-

ca, čiže s variabilným symbolom 110. 
 Úhrada s jedným typom variabilného symbolu sa zásadne realizuje jednou platbou. 
i) Pri neúplnosti alebo zjavnej nesprávnosti zaslanej špecifikácie k platbe podľa bodu 

6f) alebo zadaním nesprávneho VS podľa bodu 6h) až do vyjasnenia nezačnú pre 
Úsek evidencie členov bežať povinné lehoty podľa písmen 6d) a 6e). 

 
7. Štartovné poplatky 

a) Každý usporiadateľ súťaže môže pri prezentácii vyberať štartovný poplatok. Štar-
tovný poplatok sa platí zvlášť za každú vekovú kategóriu, výkonnostnú triedu a 
skupinu tancov. Výška štartovného poplatku musí byť uvedená v propozíciách sú-
ťaže. 

b) Maximálne hranice štartovných poplatkov na bodovacích, rebríčkových (napr. SLP) 
a majstrovských súťažiach pre páry prihlásené do termínu zaslania prihlášok: 

 Deti I, Deti II, Juniori I, Juniori II: 4,- € 
 Mládež, Do 21, Dospelí, Seniori: 7,- € 
 družstvá: 20,- € 
 formácie, plesové choreografie: 20,- € 
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c) Hranica štartovných poplatkov na bodovacích, rebríčkových a majstrovských súťa-
žiach sa pre páry prihlásené po termíne zaslania prihlášok uvedenom v propozíciách 
súťaže a pre páry neprihlásené na súťaž stanovuje na dvojnásobok štartovného. 

d) Pre pohárové súťaže sa hranice štartovných poplatkov nestanovujú. 
e) Štartovný poplatok na majstrovských súťažiach je príjmom SZTŠ. 
f) Na súťažiach WDSF je výška štartovného poplatku regulovaná WDSF. 
g) Organizátor je oprávnený vyberať na súťažiach vstupné. Z vybratého vstupného sa 

do rozpočtu SZTŠ neodvádza žiadna časť. Organizátor je zodpovedný za správnosť 
a včasnosť zaplatenia príslušných daní a poplatkov ako i za povolenie akcie prísluš-
ným miestnym orgánom. 

 
8. Ostatné poplatky 
 Prezídium SZTŠ je oprávnené vyberať nasledovné poplatky: 

a) vydanie súťažného preukazu: 2,- € 
b) registrácia zmeny klubovej príslušnosti: 17,- € 
c) registrácia dlhodobého hosťovacieho povolenia: 17,- € 
d) znovuvystavenie identifikačnej karty pri strate alebo poškodení: 5,- € 
e) zaradenie súťaže do súťažného kalendára nahlásenej v termíne: bezplatne 
f) oneskorené nahlásenie termínu súťaže do súťažného kalendára: 17,- € 
g) schválenie presunu termínu súťaže na žiadosť usporiadateľa pred termínom predlo-

ženia propozícií: 7,- € 
h) odvolanie súťaže v termíne kratšom ako 60 dní: 35,- € 
 Povinnosť náhrady vzniknutej škody spojenú s odvolaním alebo neuskutočnením 

súťaže nesie voči účastníkom usporiadateľ. Za riadne odvolanie súťaže sa považuje 
písomné oznámenie sekretariátu zväzu a vedúcemu SÚ, po vydaní propozícií i 
všetkým prihláseným účastníkom, v prípade open súťaží i zahraničným zväzom. 
Oznam o zrušení súťaže sa zverejní na internetovej stránke SZTŠ. Poplatok sa ne-
uhrádza, ak je súťaž odvolaná pre nízky počet prihlásených súťažných párov. 

i) poplatok za podanie protestu: 17,- € 
j) poplatok za podanie podnetu na DIROK alebo KK: 35,- € 
 Poplatok je splatný pri podaní podnetu. V prípade, že DIROK alebo KK zistí, že 

poplatok uhradený nebol, má povinnosť vyzvať podávateľa návrhu na jeho uhrade-
nie do 10 dní od doručenia výzvy. V prípade, že ani napriek výzve poplatok uhra-
dený nebude, k podnetu sa pristupuje tak, ako keby nebol podaný. 

 Podnetom sa rozumie podanie sťažnosti alebo návrhu na začatie konania orgánu 
SZTŠ alebo podanie odvolania proti rozhodnutiu orgánu SZTŠ. Uvedené sa ne-
vzťahuje na funkcionárov SZTŠ, ktorí konajú z titulu svojej funkcie, ako i na orgá-
ny SZTŠ. V prípade rozhodnutia v prospech navrhovateľa sa poplatok vracia. Tento 
poplatok je povinná uhradiť strana, ktorá spor prehrala. 

k) poplatky za organizáciu súťaže WDSF: stanovené predpismi WDSF 
 SZTŠ refakturuje organizátorovi WDSF súťaže poplatky podľa kurzu NBS ku dňu 

vystavenia faktúry od WDSF. Organizátor je povinný tieto poplatky uhradiť SZTŠ 
obratom najneskôr v termíne splatnosti faktúry, minimálne však 30 dní pred termí-
nom konania predmetnej súťaže. V prípade neuhradenia týchto poplatkov stanove-
ných predpismi WDSF najneskôr v termíne splatnosti faktúry bude na žiadosť 
SZTŠ prostredníctvom WDSF organizátorovi odňatý status súťaže WDSF. 

l) Tanečný klub platí ročný registračný poplatok (registrácia v registri tanečných klu-
bov). Tento poplatok je vo výške 35,- €. TK je povinný súčasne so špecifikáciou 
platby doložiť zoznam licencovaných a nelicencovaných tanečníkov. 
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m) V zmysle hromadnej licenčnej dohody so SOZA (Slovenský ochranný zväz autor-
ský) SZTŠ uhrádza poplatok za používanie hudobných diel v SZTŠ. Poplatok za 
schválenie jedného dňa súťaže je stanovený touto licenčnou dohodou a je splatný 
dňom podania propozícií na schválenie s dokladovaním jeho úhrady osobe povere-
nej schvaľovaním propozícií. 

 Všetky poplatky podľa bodu 8 sú splatné pri realizácii správneho úkonu alebo rozhod-
nutí príslušného orgánu zväzu. 

 
9. Mzdy, odmeny, honoráre, iné platby 

a) Prezídium stanovuje výšku platov zamestnancov, výšku odmien a honorárov na zá-
klade pracovnej zmluvy, dohôd o vykonaní práce, prípadne dohôd o študentskej vý-
pomoci zväzu, prípadne iných foriem pracovnoprávnych vzťahov. 

b) Na domácich súťažiach sú honoráre a cestovné rozhodcov, funkcionárov súťaží 
a sčítateľov, prípadne moderátorov vecou dohody s organizátorom. Minimálna hra-
nica honoráru je 8,- € za hodinu, najmenej však 40,- € za deň. Do výkonu pracov-
nej doby sa započítava pre rozhodcov čas od porady rozhodcov do ukončenia súťa-
že, u funkcionárov čas od začiatku prezentácie do ukončenia súťaže. Cestovné sa 
hradí vo výške predloženého cestovného lístka – autobus, rýchlik 2. trieda, nad 200 
km rýchlik 1. trieda, alebo 0,17 €/km. 

c) Za používanie vlastnej techniky (počítač, tlačiareň, kopírka, ...) sčítateľmi na súťaži 
je honorár vecou dohody s organizátorom, minimálne však 14,- €. 

d) Stanovenie výšky finančných odmien za poradie v SLP je každoročne vecou Prezí-
dia SZTŠ podľa možností rozpočtu SZTŠ. 

 
10. Všeobecné ustanovenia 

a) Prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo na základe zmlúv o reklamnom partnerstve 
alebo sponzorské príspevky, všetky viazané na dopredu určené použitie, môžu byť 
použité výlučne na stanovený účel. Za týmto účelom môže zriadiť Prezídium 
zvláštne bankové účty. 

b) Prezídium vypracováva finančný rozpočet zväzu a plán čerpania a rozdelenia fi-
nančných prostriedkov na rok vopred. Tento rozpočet schvaľuje VZ. 

c) Prezídium skladá účty o dodržiavaní finančného rozpočtu VZ a tiež podáva správu 
o použití finančných prostriedkov. K tomuto sa vyjadruje VZ. 

d) KK je povinná priebežne kontrolovať dodržiavanie Finančného poriadku SZTŠ, sle-
dovať hospodárenie zväzu a oprávnenosť použitia finančných prostriedkov zväzu v 
zmysle rozpočtu schváleného VZ. Presuny viac ako 30% z jednej rozpočtovej po-
ložky do druhej musí vopred odsúhlasiť KK. 

e) Prezídium SZTŠ je zodpovedné za riadne vedenie účtovnej evidencie o prijatých 
platbách a uskutočnených výdavkoch. Príjmové a výdavkové doklady musia byť 
riadne podpísané. 

f) Za prestup z jedného TK do iného je materský tanečný klub oprávnený požadovať 
zaplatenie výchovného poplatku vo výške stanovenej Prestupovým poriadkom. 

g) Prezídium SZTŠ je oprávnené predávať členom SZTŠ odborné materiály a publiká-
cie. 

h) Prezídium SZTŠ má právo vyberať pokuty, sankčné poplatky a poplatky za neuzna-
né protesty na základe ustanovení Disciplinárneho poriadku, alebo na základe roz-
hodnutia VZ, KK alebo DIROK. 
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i) Pre vykonanie potrebných ciest členov Prezídia, všetkých ďalších orgánov SZTŠ 
ako i rozhodcov, inšpektorov a funkcionárov súťaží, ako i členov registrovanej 
členskej základne, ktorých na cestu v rámci SR vyšle kompetentný orgán SZTŠ, 
rozhodne o výške cestovných a dopravných náhrad Prezídium podľa ekonomickej 
situácie zväzu, maximálne však v zmysle platných predpisov SR, nocľažné do 
úrovne hotela A***. 

j) Pre vykonanie potrebných ciest členov Prezídia a ďalších funkcionárov a členov 
SZTŠ do zahraničia rozhodne o výške cestovných a dopravných náhrad Prezídium 
podľa ekonomickej situácie zväzu, maximálne však v zmysle platných predpisov 
SR, nocľažné do úrovne hotela A****. 

k) O služobných cestách v SR rozhoduje prezident alebo ním poverený člen Prezídia, 
o zahraničných cestách rozhoduje Prezídium. Cestovné sa hradí vo výške predlože-
ného cestovného lístka – autobus, rýchlik 2. trieda, nad 200 km rýchlik 1. trieda, 
alebo 0,17 €/km. Pri zahraničných cestách prípadnú leteckú dopravu schvaľuje Pre-
zídium. 

l) Reprezentantom na majstrovských súťažiach v zahraničí zväz prispieva na náklady 
účasti podľa rozhodnutia Prezídia v zmysle zásad pre úhradu nákladov spojených 
s reprezentáciou SR a finančných možností zväzu. 

m) Ceny inzercie v interných médiách SZTŠ stanovuje svojim uznesením Prezídium. 
n) Financovanie Valného zhromaždenia SZTŠ. 
 Jednému zástupcovi klubu registrovaného v SZTŠ (uhradením registračného po-

platku na daný kalendárny rok podľa bodu 8l tohto FP) bude vyplatený príspevok 
na cestovné v jednotnej výške 10€ a príspevok na občerstvenie vo výške 3€. Celko-
vý príspevok 13€ bude vrátený v rámci registračného poplatku. Členovia bez klu-
bovej príslušnosti, resp. zástupcovia neregistrovaných klubov na príspevok nárok 
nemajú, nakoľko registračný poplatok neplatia. 

o) Účtovná evidencia a zúčtovanie dokladov sa vedie v zmysle platných predpisov SR 
formou jednoduchého účtovníctva. Účtovným obdobím je zásadne rok kalendárny. 

p) Na všetky akcie, na ktorých sa finančne spolupodieľa SZTŠ, musí hospodár 
v spolupráci s dotknutým vedúcim úseku pripraviť rozpočet, ktorý je povinný pred-
ložiť 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 schva-
ľovacieho procesu. Odchýlku do výšky 10% schvaľuje prezident, vyšší rozdiel pod-
lieha súhlasu Prezídia. 

r) Platby do 100,- € môže vykonať hospodár bez predošlého súhlasu prezidenta. Plat-
by 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 ho-
tovostnej platby je hospodár povinný najbližší pracovný deň vložiť prebytok fi-
nančných prostriedkov na účet zväzu. 

 
11. Záverečné ustanovenia 

a) Tento Finančný poriadok SZTŠ, ako aj všetky jeho zmeny a doplnky spadajú do vý-
lučnej kompetencie Valného zhromaždenia SZTŠ. Je záväzný pre všetkých členov 
SZTŠ, pre všetky orgány, úseky a komisie SZTŠ. 

b) Tento Finančný poriadok SZTŠ nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Valným 
zhromaždením dňa 1. 9. 2014 v Bratislave a účinnosť nadobúda dňa 15. 9. 2014. 


