Časť 3 Organizačného poriadku

PRESTUPOVÝ PORIADOK
Článok 1.
Úvodné ustanovenia
1.1. Tento Prestupový poriadok (ďalej len „PP“) stanovuje zásady pre preregistráciu člena
SZTŠ z jedného registrovaného TK do druhého, event. preregistráciu z TK za člena bez
klubovej príslušnosti, ako i preregistráciu člena bez klubovej príslušnosti za člena niektorého registrovaného TK. Prestupový poriadok platí len pre prestupy tanečníkov.
1.2. Z pohľadu evidencie SZTŠ je člen SZTŠ, ktorý je zároveň členom TK v SZTŠ neregistrovanom, vedený ako člen bez klubovej príslušnosti.
1.3. V ďalších ustanoveniach sa pod pojmom „TK“ myslí zásadne TK v SZTŠ registrovaný.
1.4. V zmysle Stanov SZTŠ má každý člen SZTŠ právo, nie povinnosť, byť členom niektorého TK.
1.5. Registrovaný TK si musí plniť podmienky podľa Finančného poriadku SZTŠ.
1.6. PP neplatí, ak dôjde k zlúčeniu klubov – je to vec dohody zlučujúcich sa klubov.
1.7. Tento PP stanovuje taktiež zásady pre preregistráciu člena SZTŠ medzi profesionálov
SZTŠ – PD (Professional Division), ako aj pre preregistráciu člena SZTŠ do iného tanečného zväzu (slovenského, zahraničného). Stanovuje tiež zásady pre opätovný spätný
návrat do SZTŠ, resp. návrat z PD k atlétom – neprofesionálom (článok 8 PP).

Článok 2.
Základné pojmy
2.1. Prestupový poriadok je súčasťou Organizačného poriadku SZTŠ. Podmienky členstva v
TK sa riadia stanovami a organizačným poriadkom príslušného TK. Prestupový poriadok vychádza z ustanovení 83/1992 Zb. o združovaní občanov (§3).
2.2. Členstvo v TK je vyznačené v databáze SZTŠ na webe SZTŠ.
2.3. Prestupový poriadok rieši v náväznosti na Stanovy SZTŠ (čl. 4., bod 3.) zmeny príslušnosti členov SZTŠ z registrovaného materského TK do iného registrovaného TK (ďalej
„preregistrácia“). Registrácia v TK je evidovaná Úsekom evidencie členov v súlade s
časťami 1. a 2. Organizačného poriadku SZTŠ.
2.4. SZTŠ poskytuje TK ochranu jeho záujmov tým, že uznáva nárok TK na náhradu nákladov, ktoré TK venuje na výchovu a činnosť svojich tanečníkov. SZTŠ nepreberá žiadnu
povinnosť úhrady odstupného, ale vytvára systém sankcií pri odmietnutí úhrady odstupného členom SZTŠ alebo novým TK.
2.5. Pri opätovnom vstupe osoby do SZTŠ, ktorá bola predtým vyškrtnutá alebo vylúčená zo
SZTŠ (Stanovy SZTŠ, čl. 4., bod 4.), t.j. jej členstvo bolo na určitú dobu prerušené, najviac však na 36 mesiacov, platia ďalej pravidlá ako pri neprerušení členstva. V prípade
súhlasu materského TK môže osoba vstúpiť do ktoréhokoľvek iného TK registrovaného
v SZTŠ.
2.6. V prípade, že tanečník ukončil svoju aktívnu činnosť (písomné oznámenie Prezídiu
SZTŠ) a počas 36 mesiacov odo dňa ukončenia aktívnej činnosti požiada o tanečnú licenciu, vzťahuje sa na neho tento Prestupový poriadok.
2.7. Zánikom TK zanikajú všetky v ďalšom uvedené lehoty a nároky TK voči členovi SZTŠ.
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2.8. Na vykonanie a vybavenie preregistrácie člena SZTŠ z jedného TK do druhého sa používa jednotný formulár – prestupový list (príloha č. 1).
2.9. Prestupové termíny sú 1. januára a 1. augusta kalendárneho roka.
2.10. Platne uložený klubový trest nemá vplyv na umožnenie odchodu z TK či preregistráciu
do iného TK. Tento trest môže na základe súhlasného stanoviska DIROK pokračovať
v novom TK.
2.11. Každý TK má právo ukončiť členstvo svojho člena v TK v mesiaci pred podávaním
žiadostí o prestup (t.j. v mesiacoch máj a október) bez udania dôvodu aj bez súhlasu
dotknutého člena s ukončením jeho členstva v TK. Členstvo člena v TK musí byť ukončené písomne a toto ukončenie musí byť písomne zaslané na ÚEČ. Toto ukončenie členstva sa nevzťahuje na zánik TK. V takomto prípade má TK nárok na 1/3 odstupného.

Článok 3.
Princíp ochrany záujmov členov SZTŠ
3.1. TK nemôže brániť členovi SZTŠ v odchode alebo v preregistrácii do iného TK.
3.2. Každý TK má právo na odstupné resp. výchovné, ktoré mu je jeho člen (a zároveň člen
SZTŠ) povinný uhradiť pri preregistrácii do iného TK alebo pri odchode za individuálneho člena SZTŠ. Ak mu nie je požadované odstupné zaplatené, je oprávnený požiadať
SZTŠ o uplatnenie sankcií voči tomuto členovi SZTŠ. SZTŠ je povinný sankcie podľa
Prestupového poriadku voči členovi SZTŠ použiť.
3.3. Požadované odstupné pri preregistrácii hradí nový TK, pri odchode za individuálneho
člena odchádzajúci člen SZTŠ.
3.4. Sankciou, ktorú používa tento Prestupový poriadok, je zákaz výkonu súťažnej činnosti
do doby:
a) preukázania úhrady odstupného vo výške danej prílohou č. 2, najdlhšie však na dobu
danú podľa prílohy č. 3,
b) preukázania splnenia podmienok daných zmluvou medzi členom SZTŠ a TK, ak takáto bola uzavretá, najdlhšie však na dobu danú podľa prílohy č. 3 (potom to rieši
súdny spor).

Článok 4.
Postup pri prestupe
4.1. Prestupový list (príloha č. 1) sa podáva Úseku evidencie členov SZTŠ.
4.2. Prestupový list podáva:
a) člen SZTŠ v prípade, že odchádza z TK a stáva sa individuálnym členom SZTŠ;
v tomto prípade je potrebné v ňom uviesť predpísané údaje o členovi SZTŠ a doložiť
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,
b) TK v prípade, že je novým TK, kam člen SZTŠ prestupuje; v tomto prípade je potrebné v ňom uviesť predpísané údaje o členovi SZTŠ a novom TK a doložiť potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.
4.3. Termín podania je 1. 6. – 30. 6. pri prestupovom termíne 1. 8. a 1. 11. – 30. 11. pri prestupovom termíne 1. 1. nasledujúceho roka.
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4.4. Úsek evidencie členov zaregistruje všetky podané prestupy záznamom do evidenčnej
databázy a do 5 dní po poslednom termíne podania zverejní všetky prestupy na internetovej stránke SZTŠ a informuje TK, ktorých sa týkajú odchody členov SZTŠ.
4.5. Pokiaľ Úsek evidencie členov obdrží najneskôr do 25. 7. resp. 23. 12. pri prestupovom
termíne 1. 8. resp. 1. 1. od materského TK (ďalej „MTK“) žiadosť o uplatnenie sankcie
podľa článku 3., bod 3.4., písmeno a) alebo b) tohto PP, uplatní túto žiadosť záznamom
do evidenčnej databázy a informuje odchádzajúceho resp. prestupujúceho člena SZTŠ o
uplatnení sankcie.
4.6. Prípadné spory rieši DIROK SZTŠ, odvolania sa riešia podľa Organizačného poriadku
SZTŠ. Preukázateľné náklady orgánov SZTŠ a náklady strán, ktoré sa zúčastňujú na riešení sporu, prípadne náklady odvolacieho konania, ktoré tvoria hlavne:
• nájomné za priestory, kam orgán SZTŠ zvolá rokovanie,
• cestovné vo výške danej platnými zákonmi,
• expertná činnosť a právne poradenstvo,
• správne poplatky v zmysle Finančného poriadku SZTŠ pri podaní žiadosti o riešenie
sporu a pri podaní odvolania,
znáša strana, ktorá v tomto konaní prehrala. V prípade, že strana, ktorá má tieto náklady
uhradiť, odmietne vykonať ich úhradu, jedná sa o hrubé porušenie členských povinností
a bude v tomto zmysle riešené v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZTŠ na pokyn
hospodára SZTŠ.

Článok 5.
Hosťovanie
5.1. Člen SZTŠ môže hosťovať len u člena SZTŠ alebo v TK iného národného zväzu WDSF.
Hosťovanie nie je považované za prestup a neplatia preň ustanovenia o úhrade odstupného.
5.2. Hosťovanie môže byť:
a) krátkodobé – pod krátkodobým hosťovaním sa rozumie účasť člena SZTŠ alebo páru TK v družstve iného TK na pohárových (nie majstrovských) súťažiach v SR a
v zahraničí,
b) dlhodobé – pod dlhodobým hosťovaním sa rozumie hosťovanie na dobu viac ako
jednej súťaže,
c) mimoriadne – môže ho vyhlásiť Prezídium pre konanie majstrovskej súťaže
v plesových choreografiách, pričom platí, že takýto kolektív bude reprezentovať TK,
ktorého členovia tvoria väčšinu tohto kolektívu; hosťujúci člen potom nesmie na
MSR tancovať v plesovej choreografii iného TK.
5.3. Na hosťovanie potrebuje člen SZTŠ písomný súhlas MTK. Používa sa jednotný formulár – žiadosť o hosťovanie (príloha č. 4 ). Spolu so žiadosťou je potrebné doložiť aj potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.
5.4. Počas hosťovacieho povolenia zostáva člen SZTŠ príslušníkom MTK a musí si plniť
povinnosti, ktoré mu MTK v povolení hosťovania uloží.
5.5. O vydaní povolenia k dlhodobému hosťovaniu platí oznamovacia povinnosť. MTK
oznamuje povolenie k dlhodobému hosťovaniu Úseku evidencie členov SZTŠ.
5.6. Podmienky dlhodobého hosťovania si dohodnú TK medzi sebou písomne. Tieto podmienky sú prílohou k oznámeniu Úseku evidencie členov SZTŠ.
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5.7. TK môžu dohodnúť dlhodobé hosťovanie člena SZTŠ alebo páru tiež so špecializovaným účelom účasti vo formácii alebo plesovej choreografii jedného z klubov. Tento pár
počas hosťovania nesmie súťažiť vo formácii alebo plesovej choreografii MTK.
5.8. TK môžu u páru zloženého z členov SZTŠ dvoch klubov dohodnúť vzájomné hosťovanie – účasť páru výlučne na pohárových súťažiach družstiev v SR a v zahraničí.
5.9. V sólových súťažiach pár zložený z členov SZTŠ dvoch TK reprezentuje TK podľa príslušnosti partnera alebo partnerky, toto však musí byť vopred stanovené, platí po dobu
celého hosťovania, nesmie sa meniť a tento stav musí byť oznámený Úseku evidencie
členov SZTŠ, ktorý prevedie záznam v evidencii. Po splnení tejto povinnosti sa takto
zložený pár môže zúčastňovať i majstrovských súťaží.
5.10. Pod krátkodobým hosťovaním páru alebo tanečníka v zahraničí sa rozumie doba maximálne 12 mesiacov. Toto hosťovanie platí pre všetky súťaže v zahraničí po dobu povolenia hosťovania. V prípade dlhodobého pobytu páru alebo tanečníka v zahraničí sa dlhodobé hosťovanie riadi podľa bodov 5.2 až 5.7 tohto článku.

Článok 6.
Problematika zmiešaných párov z cudzích štátnych príslušníkov
6.1. Cudzí štátny príslušník môže byť členom SZTŠ a teda sa môže zúčastňovať všetkých
súťaží poriadaných SZTŠ v zmysle Súťažného poriadku.
6.2. Ak sa zmiešaný pár, ktorého jeden člen je štátny príslušník SR, umiestni na majstrovských súťažiach SR na mieste znamenajúcom možnosť reprezentácie SR, môže byť nominovaný ako reprezentant Slovenskej republiky, ak u cudzieho štátneho príslušníka od
jeho poslednej reprezentácie iného národného zväzu WDSF na štatutárnych súťažiach
WDSF uplynul minimálne jeden rok.
6.3. Pár zložený z členov SZTŠ, v ktorom obaja členovia páru sú cudzími štátnymi príslušníkmi, nemôže reprezentovať SR na štatutárnych súťažiach WDSF. Môže sa však ako
reprezentant SZTŠ zúčastňovať súťaží WDSF. V tomto prípade je však podmienkou získanie oprávnenia k pobytu v SR.
6.4. Cudzí štátny príslušník sa môže zúčastňovať všetkých súťaží organizovaných SZTŠ i v
prípade, ak sa nestane členom SZTŠ, musí však byť členom národného tanečného zväzu
svojej krajiny – členského zväzu WDSF a mať právoplatné povolenie hosťovania v SR
od svojho národného zväzu.

Článok 7.
Zásady pre podávanie stanoviska SZTŠ
k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR podanej cudzím štátnym príslušníkom z dôvodu jeho významného prínosu pre Slovenskú republiku
v oblasti športu, na žiadosť dotknutého štátneho orgánu
7.1. Podľa § 7 ods. 2 písmeno b) zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej
republiky v jeho účinnom znení (ďalej len „zákon o štátnom občianstve“) možno cudziemu štátnemu príslušníkovi mimoriadne udeliť štátne občianstvo aj bez splnenia
podmienky minimálnej dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky (§7 ods. 1 písmeno
a) zákona o štátnom občianstve), mimo iného aj vtedy, keď je žiadateľ o udelenie štát-
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7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

neho občianstva SR osobou, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku (ďalej len „SR“) v oblasti športu.
V oblasti tanečného športu je SZTŠ jedinou stavovskou organizáciou v Slovenskej republike, ktorá je súčasne členom svetovej federácie tanečného športu – WDSF.
Vzhľadom na uvedené je SZTŠ v rámci SR jediným subjektom oprávneným podávať na
dožiadanie príslušného dotknutého štátneho orgánu odborné stanovisko ohľadom zásluhovosti a perspektívneho prínosu svojho člena v oblasti tanečného športu v SR.
Cudzí štátny príslušník môže byť členom SZTŠ a ako jeho člen sa môže zúčastňovať
súťaží v rámci WDSF ako reprezentant SR.
Členovi SZTŠ, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom a ktorý požiadal Ministerstvo
vnútra SR o udelenie štátneho občianstva SR z dôvodu jeho významného prínosu pre SR
v oblasti tanečného športu (ďalej len „žiadateľ“), dáva na základe dožiadania príslušného dotknutého štátneho orgánu (§ 8a ods. 3 zákona o štátnom občianstve) za a v mene
SZTŠ odborné stanovisko k tejto žiadosti Prezídium SZTŠ (ďalej len „podporné stanovisko“), a to s cieľom podať príslušnému dotknutému štátnemu orgánu pravdivý
a ucelený obraz o športovej aktivite žiadateľa a jej posúdení z hľadiska jeho prínosu
a prínosu pre šport v SR a aby následne tento príslušný dotknutý štátny orgán mohol
o týchto skutočnostiach podať odborné stanovisko Ministerstvu vnútra SR.
Za účelom vybavenia dožiadania príslušného dotknutého štátneho orgánu ohľadom žiadosti žiadateľa podanej podľa § 8 zákona o štátnom občianstve si Prezídium vyžiada:
• od Úseku evidencie členov SZTŠ potvrdenie o dátume vstupu žiadateľa do SZTŠ,
• od tanečného klubu, ktorého je žiadateľ členom, vyjadrenie o tom, ako sa žiadateľ
podieľa na výchove mladých športovcov SZTŠ.
Úsek evidencie členov SZTŠ, ako aj oslovený príslušný tanečný klub sú povinné na výzvu Prezídia SZTŠ reagovať do 3 pracovných dní od doručenia výzvy, pričom o tejto
povinnosti budú vo výzve poučení.
Pri podávaní podporného stanoviska Prezídium SZTŠ v záujme jednotného
a nediskriminačného postupu voči všetkým žiadateľom, ktorí sú súčasne jeho členmi,
zohľadňuje najmä tieto skutočnosti súvisiace s ich športovou činnosťou:
a) v záujme objektívneho posúdenia stability športových výkonov žiadateľa a tým aj
ich prínosu pre SR musí byť žiadateľ členom SZTŠ minimálne 3 roky bezprostredne
predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva z dôvodu významného prínosu pre SR v oblasti športu,
b) žiadateľ musí dokázateľne a nepretržite reprezentovať SR a SZTŠ na súťažiach
WDSF ako člen SZTŠ po dobu 3 rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu
žiadosti o udelenie štátneho občianstva z dôvodu významného prínosu pre SR
v oblasti športu,
c) žiadateľ sa na domácich súťažiach SZTŠ musí umiestniť minimálne 10 x do 3 miesta počas doby 3 rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie
štátneho občianstva z dôvodu významného prínosu pre SR v oblasti športu,
d) žiadateľ sa počas doby 3 rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti
o udelenie štátneho občianstva z dôvodu významného prínosu pre SR v oblasti
športu musí v rebríčku WDSF umiestniť do 100. miesta.
Pre udelenie kladného podporného stanoviska zo strany SZTŠ sa vyžaduje kumulatívne
splnenie stanovených hodnotiacich kritérií.
O udelení štátneho občianstva SR z dôvodu mimoriadneho prínosu žiadateľa pre Slovenskú republiku v oblasti športu rozhoduje podľa zákona o štátnom občianstve Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
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Článok 8.
Zásady preregistrácie člena SZTŠ medzi profesionálov SZTŠ – PD,
zásady prestupu člena SZTŠ do iného tanečného zväzu
(slovenského, zahraničného).
Zásady opätovného návratu do SZTŠ z iného tanečného zväzu,
resp. návrat z PD k atlétom – neprofesionálom (reamaterizácia)
A) Prestup do profesionálnej sekcie SZTŠ – PD a späť
8.1. SZTŠ vytvorilo na základe vývoja vo WDSF svoju profesionálnu sekciu, ktorá sa nazýva PD (Professional Division).
8.2. Podmienky, ktoré je nutné pre možnosť prechodu k profesionálom splniť, stanovuje
Súťažný poriadok SZTŠ.
8.3. Postup prechodu k profesionálom SZTŠ – PD:
• písomná žiadosť o prechod k profesionálom SZTŠ – PD adresovaná na Súťažný úsek
SZTŠ
• dokladovanie splnenia podmienok potrebných k prechodu k profesionálom SZTŠ –
PD, stanovené Súťažným poriadkom SZTŠ
8.4. Postup návratu k atlétom SZTŠ – neprofesionálom (reamaterizácia):
• písomná žiadosť o opätovný návrat k atlétom SZTŠ – neprofesionálom adresovaná na
Súťažný úsek SZTŠ s uvedením dôvodu
8.5. Súťažný úsek SZTŠ podľa 8.3. a 8.4. tohto článku skontroluje, či boli splnené podmienky podľa SP, podá k žiadosti svoje prípadné stanovisko a postúpi Prezídiu SZTŠ.
8.6. O žiadostiach podľa 8.3. a 8.4. tohto článku rozhoduje Prezídium SZTŠ.
8.7. Počas tanečnej kariéry môže tanečník prestúpiť maximálne dvakrát (do PD a späť, resp.
naopak).
B) Prestup do iného tanečného zväzu (slovenského, zahraničného) a späť
8.8. Prestup tanečníka, člena SZTŠ do iného slovenského resp. zahraničného tanečného zväzu sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti.
8.9. Žiadateľ musí počkať na vyjadrenie SZTŠ, až po kladnom stanovisku sa môže zúčastniť
akejkoľvek aktivity pod hlavičkou iného zväzu. To isté platí aj o návrate – až po kladnom stanovisku SZTŠ sa môže zúčastniť akejkoľvek aktivity pod hlavičkou SZTŠ resp.
WDSF ako člen SZTŠ. V opačnom prípade bude jeho konanie posudzované ako neetické a môžu byť voči nemu vyvodené dôsledky podľa Disciplinárneho poriadku SZTŠ,
prípadne neumožnenie návratu do SZTŠ, resp. zamietnutie registrácie v SZTŠ.
8.10. Postup odchodu zo SZTŠ do iného tanečného zväzu (slovenského, zahraničného):
• písomná žiadosť, resp. oznámenie adresované na Súťažný úsek SZTŠ
8.11. Postup návratu do SZTŠ z iného tanečného zväzu (slovenského, zahraničného):
• písomná žiadosť o opätovný návrat do SZTŠ, resp. o registráciu v SZTŠ adresovaná na
Súťažný úsek SZTŠ s uvedením dôvodu
8.12. Súťažný úsek SZTŠ podá k žiadosti svoje prípadné stanovisko a postúpi ju Prezídiu
SZTŠ.
8.13. O žiadostiach podľa 8.10. a 8.11. tohto článku rozhoduje Prezídium SZTŠ.
8.14. Počas tanečnej kariéry môže tanečník prestúpiť maximálne dvakrát (do iného zväzu
a späť do SZTŠ, resp. naopak).
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Článok 9.
Záverečné ustanovenia
8.1. Tento Prestupový poriadok, ako aj všetky jeho zmeny a doplnky spadajú do výlučnej
kompetencie Valného zhromaždenia SZTŠ. Je záväzný pre všetkých členov SZTŠ, pre
všetky orgány, úseky a komisie SZTŠ.
8.2. Tento Prestupový poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Valným zhromaždením SZTŠ dňa 1. 9. 2014 v Bratislave a účinnosť nadobúda dňa 15. 9. 2014.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Prestupový list
Príloha č. 2 – Maximálna výška odstupného
Príloha č. 3 – Lehoty zákazu činnosti
Príloha č. 4 – Žiadosť o hosťovanie
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PRESTUPOVÝ LIST
SLOVENSKÉHO ZVÄZU TANEČNÉHO ŠPORTU

1.

Člen SZTŠ
Meno a priezvisko:

______________________________________________

Evidenčné číslo SZTŠ:

______________________________________________

Adresa trvalého bydliska:

______________________________________________

Adresa nového trvalého bydliska (v prípade vynúteného prestupu):
______________________________________________
Najvyššia dosiahnutá trieda v ŠTT:

_______________

Najvyššia dosiahnutá trieda v LAT:

_______________

Člen formácie:

áno

Dátum a podpis člena SZTŠ:

______________________________________________

nie

Podpis zákonného zástupcu u členov do 15 rokov: _____________________________________

2.

Tanečný klub, do ktorého člen SZTŠ prestupuje (nový TK)
Názov:

______________________________________________

Štatutárny zástupca:

______________________________________________

Potvrdenie o súhlase s prestupom:

______________________________________________

Dátum a podpis štatutárneho zástupcu: ______________________________________________

3.

Správny poplatok
Podľa Finančného poriadku SZTŠ je potrebné priložiť potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

Prestupový list pošlite na adresu: SZTŠ, Úsek evidencie členov, Škultétyho 1, 831 03 Bratislava.
Termín podania prestupového listu je od 1. 6. do 30. 6. a od 1. 11. do 30. 11. daného roku.
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Príloha č. 2
Maximálna výška odstupného
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Maximálna výška odstupného, ak nie je uzatvorená zmluva:
Kategória:
Trieda:
Odstupné:
Deti I, Deti II, Juniori I, Juniori II
D
bez odstupného
Juniori I
C
50,- €
Juniori I
B
125,- €
Juniori II
C
75,- €
Juniori II
B
175,- €
Juniori II
A
250,- €
Mládež, Do 21, Dospelí, Seniori
D
50,- €
C
100,- €
B
200,- €
A
300,- €
S
400,- €
S finalista MSR, PD
500,- €
U člena SZTŠ sa počíta najvyššia trieda, ktorú v TK, z ktorého odchádza alebo prestupuje, tancoval.
U tried D a C vzniká nárok na odstupné až po 6 mesiacoch členstva v TK. U tried B, A,
S a PD po 12 mesiacoch členstva v TK.
Poplatok za odstupné sa zvyšuje o 50%, ak sa člen SZTŠ za posledný rok pred dňom
prestupu aspoň raz zúčastnil na súťaži SZTŠ alebo WDSF ako člen formácie TK
v kategórii dospelých, alebo bol členom reprezentačného tímu SR vo všetkých vekových
kategóriách.
Poplatok za odstupné sa znižuje o 50%, ak sa jedná o vynútený prestup alebo vynútený
odchod.
Za vynútený prestup možno považovať:
a) zmenu trvalého bydliska vo vzdialenosti nad 50 km od sídla materského TK,
b) štúdium na vysokej alebo strednej škole vo vzdialenosti nad 50 km od sídla materského TK,
c) stratu tanečnej sály materského TK na dobu dlhšiu ako 30 dní – potrebné dokladovať výpoveďou z prenajatých priestorov; na základe výzvy Prezídia SZTŠ je materský TK povinný výpoveď zaslať Prezídiu, v opačnom prípade sa nezaslanie dokladov považuje za kladnú odpoveď,
d) stratu partnera a neschopnosť materského TK poskytnúť partnera minimálne o triedu
nižšej výkonnosti; rozpad resp. rozchod páru musí potvrdiť písomne druhý partner
ako aj tréner s náležitým vysvetlením a súpisom náhradných partnerov.
Poplatok za odstupné musí zohľadňovať rozdiel tried pri príchode tanečníka do TK a pri
odchode tanečníka z TK.

Príloha č. 3
Lehoty zákazu činnosti
Lehoty zákazu štartu sú:
• 6 mesiacov pre: Juniori I C; Juniori II C,
• 9 mesiacov pre: Juniori I B; Juniori II B; Mládež + Do 21 + Dospelí + Seniori D, C,
• 12 mesiacov pre: Juniori II A; Mládež + Do 21 + Dospelí + Seniori B, A, S; PD.
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ŽIADOSŤ O HOSŤOVANIE
SLOVENSKÉHO ZVÄZU TANEČNÉHO ŠPORTU

1. Člen SZTŠ
Meno a priezvisko:

______________________________________________

Evidenčné číslo SZTŠ:

______________________________________________

Adresa trvalého bydliska:

______________________________________________

Dátum a podpis člena SZTŠ:

______________________________________________

Podpis zákonného zástupcu u členov do 15 rokov: _____________________________________

2. Materský tanečný klub
Názov:

______________________________________________

Štatutárny zástupca:

______________________________________________

Potvrdenie o súhlase s hosťovaním:

______________________________________________

Dátum a podpis štatutárneho zástupcu: ______________________________________________
Povolené hosťovanie do (dátum):

______________________________________________

3. Hosťujúci tanečný klub
Názov:

______________________________________________

Štatutárny zástupca:

______________________________________________

Potvrdenie o súhlase s hosťovaním:

______________________________________________

Dátum a podpis štatutárneho zástupcu: ______________________________________________

4. Správny poplatok
Podľa Finančného poriadku SZTŠ je potrebné priložiť potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

Žiadosť o hosťovanie pošlite na adresu: SZTŠ, Úsek evidencie členov, Škultétyho 1, 831 03 Bratislava.
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