Zápisnica zo zasadnutia 22. riadneho Valného zhromaždenia SZTŠ
konaného v zmenenom termíne (ďalej len „VZ“) dňa 1. septembra 2014 v Bratislave

1.

Otvorenie zasadnutia a privítanie hostí
VZ o 12.00 otvorila a delegátov privítala prezidentka SZTŠ Ing. Katarína Baluchová.

2.-5. Voľba orgánov VZ
Prítomní členovia VZ (ďalej len „delegáti VZ“) zvolili funkcionárov VZ nasledovne:
- 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
jednohlasne zvolená Ing. Stella Víťazková,
- za predsedu návrhovej komisie – jednohlasne zvolený Ing. Peter Pastorek, za členov komisie
jednohlasne zvolení Zuzana Baluchová a Peter Sňahničan,
- za skrutátorov – jednohlasne zvolení p. Jozef Solus a Bc. Juraj Ilečko,
- za zapisovateľku – jednohlasne zvolená Ing. Kristína Ondrovičová,
- za overovateľov zápisnice – jednohlasne zvolení Ing. Peter Ivanič a Mgr. Milan Špánik ml.
Prezidentka p. Baluchová odovzdala slovo predsedovi VZ p. Ivaničovi.

6.

Správa mandátovej komisie
Mandátová komisia predniesla správu o uznášania schopnosti VZ:
- z celkového počtu 1493 hlasov je zaregistrovaných 851, čiže VZ je uznášania schopné,
- na prijatie uznesenia ½ väčšinou sa vyžaduje 426 hlasov prítomných delegátov VZ,
- na prijatie uznesenia 2/3 väčšinou sa vyžaduje 568 hlasov prítomných delegátov VZ.

7.

Schválenie programu rokovania
Prezídium navrhuje oproti pôvodnej pozvánke (príloha č.1) zmeny v programe VZ (príloha č.2).
Predložený program sa dopĺňa o 4 body vopred navrhnuté Prezídiom:
- abdikácia predsedu KK,
- DanceSport Europe,
- návrh na udelenie čestného členstva,
a o riadne podané návrhy prítomných členov – KTC Bratislava, TK DUKLA Trenčín, TK
DANUBE, ombudsman p. David Schavel.
Predseda VZ predniesol návrh uznesenia:
„VZ schvaľuje program rokovania VZ doplnený o návrhy Prezídia a o riadne podané návrhy
prítomných členov.“
za: 738 proti: 0 zdržal sa: 113
spolu: 851
návrh schválený ako uznesenie č.1

8.

Prednesenie správ
Vzhľadom na to, že správy boli včas zverejnené na webovej stránke SZTŠ, tie nebudú čítané, ku
každej správe bude diskusia, a bude nasledovať hlasovanie.
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Správa Prezídia za obdobie od 1.5.2013 do 31.8.2014
Prezidentka p. Baluchová v krátkosti predstavila Správu o činnosti Prezídia SZTŠ. Za dôležité
vyzdvihla medzinárodný vývoj vo WDSF. K Správe prebehla krátka diskusia.
Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu za rok 2013
Hospodár p. Vidašič v krátkosti predstavil predmetnú správu a poukázal na jej hlavné body. Z pléna
neboli k správe žiadne otázky.
Správa DIROK za obdobie od 1.5.2013 do 31.8.2014
Predseda DIROK p. Babony zhrnul riešené body počas predmetného obdobia. P. Baluchová
požiadala o informáciu vo veci 2 podaných podnetov, p. Babony oznámil zamietnutia podnetov,
riešili sa na zasadnutí DIROKU dňa 22.8.2014, uznesenie bude zverejnené v priebehu týždňa.
Správa KK za obdobie od 1.5.2013 do 31.8.2014
Predmetná správa bola zverejnená na webe. Predseda KK Ing. Lenárt nie je prítomný, písomne sa
vzdal svojej funkcie zo zdravotných dôvodov. V rámci diskusie neodzneli k správe žiadne
príspevky.
Predseda VZ predniesol návrh uznesenia:
„VZ prijíma prednesené Správy za obdobie od 1.5.2013 do 31.8.2014.“
za: 851 proti: 0 zdržal sa: 0
spolu: 851
návrh schválený ako uznesenie č.2

9.

Návrh rozpočtu na rok 2014
Návrh bol zverejnený na webovej stránke SZTŠ. Hospodár p. Vidašič v krátkosti ozrejmil hlavnú
stratégiu pre rok 2014. Odpovedal zároveň aj na otázku ohľadom spôsobu účtovania SZTŠ –
účtovná firma a softvér (návrh doplnenia bodov rokovania TK DUKLA Trenčín, bod č.2 –
účtovníctvo SZTŠ).
Predseda VZ predniesol návrh uznesenia:
„VZ prijíma návrh rozpočtu SZTŠ na rok 2014“
za: 754 proti: 0 zdržal sa: 97
spolu: 851

návrh schválený ako uznesenie č.3

10. Potvrdenie kooptácie sl. Kristiny Horvátovej za členku Vzdelávacieho úseku
Sl. Kristina Horvátová bola kooptovaná Prezídiom za člena Vzdelávacieho úseku, v ktorom od
ostatného VZ v roku 2013 riadne pracuje.
Predseda VZ predniesol návrh uznesenia:
„VZ schvaľuje sl. Kristinu Horvátovú za členku Vzdelávacieho úseku.“
za: 851 proti: 0 zdržal sa: 0
spolu: 851
návrh schválený ako uznesenie č.4

11. Abdikácia predsedu KK Ing. Miroslava Lenárta
Dňa 6.8.2014 bola e-mailom na sekretariát SZTŠ doručená správa od p. Ing. Miroslava Lenárta, že
sa zo zdravotných dôvodov vzdáva funkcie predsedu KK, s účinnosťou odo dňa konania VZ, t.j. od
1.9.2014.
Predseda Návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia:
„VZ berie na vedomie písomné oznámenie predsedu KK pána Ing. Miroslava Lenárta zo dňa
6.8.2014 o vzdaní sa svojej funkcie ku dňu konania VZ, t.j. 1.9.2014.
Vzhľadom na nemožnosť vypísania volieb predsedu KK v zmysle OP, časti 1, článku 1., bodu 6,
podbodu 6.7., Prezídium bude postupovať v zmysle Stanov SZTŠ, článku 9, bodu 6., písmena m).“
za: 754 proti: 22 zdržal sa: 75
spolu: 851
návrh schválený ako uznesenie č.5
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12. Návrh na vstup SZTŠ do kontinentálnej štruktúry WDSF – DanceSport Europe (DSE)
a splnomocnenie prezidentky p. Baluchovej jeho zastupovaním
Predseda VZ predniesol návrh Prezídia na vstup SZTŠ do novovytvorenej kontinentálnej štruktúry
SZTŠ – DanceSport Europe (DSE). V rámci diskusie p. Pastorek, ktorý bol z poverenia prezidentky
za SZTŠ delegátom na ustanovujúcom kongrese DSE dňa 16. augusta 2014 v Štuttgarte, Nemecko,
objasnil delegátom situáciu ohľadom vývoja a vzniku DanceSport Europe. P. Špánik sa informoval
o postoji Ruska a Talianska. Prezidentka vysvetlila vzťah členstva vo WDSF a DanceSport Europe.
P. Pastorek informoval aj o členskom poplatku v DSE, ktorého výška bude stanovená pre členské
federácie až na jeho 1. AGM v roku 2015 t.j. vstup je nateraz bezplatný.
Predseda VZ predniesol návrh uznesenia:
„VZ schvaľuje vstup SZTŠ do DanceSport Europe, ktorá je kontinentálnou federáciou tanečného
športu v Európe, oficiálne uznaná WDSF. VZ udeľuje mandát prezidentke SZTŠ Ing. Kataríne
Baluchovej v plnej miere zastupovať SZTŠ v tomto procese.“
za: 851 proti: 0 zdržal sa: 0
spolu: 851
návrh schválený ako uznesenie č.6

13. Návrh na zmenu sídla SZTŠ na adresu: Škultétyho 1, 831 03 Bratislava
P. Ivanič objasnil delegátom situáciu okolo potreby zmeny sídla SZTŠ. Na podnet z pléna p. Vidašič
uviedol finančné aspekty súvisiace s touto zmenou.
Predseda VZ predniesol návrh uznesenia:
„VZ schvaľuje zmenu sídla Slovenského zväzu tanečného športu. Pôvodné sídlo „Račianska 109/c,
831 02 Bratislava“ sa mení na „Škultétyho 1, 831 03 Bratislava“.
za: 851 proti: 0 zdržal sa: 0
spolu: 851
návrh schválený ako uznesenie č.7

14. Zmeny materiálov prislúchajúcich do výlučnej kompetencie VZ
STANOVY
Zmeny Stanov SZTŠ na podnet Prezídia boli riadne a včas zverejnené na webovej stránke SZTŠ.
Predsedajúci VZ stručne zmeny delegátom predstavil. K Stanovám bol ešte podaný návrh KTC
Bratislava (zmena členstva na právnické osoby), ktorý však bol navrhovateľom stiahnutý. V rámci
diskusie neodzneli žiadne príspevky.
Predseda VZ predniesol návrh uznesenia:
„VZ schvaľuje zmeny Stanov SZTŠ.“
za: 736 proti: 57 zdržal sa: 18

spolu: 811

návrh schválený ako uznesenie č.8

FINANČNÝ PORIADOK
Zmeny Finančného poriadku SZTŠ na podnet Prezídia boli riadne a včas zverejnené na webovej
stránke SZTŠ. Vedúci PRaL delegátom predmetné zmeny predstavil. Bol podaný návrh KTC
Bratislava, ktorý bol doplnený do tohto bodu programu.
Diskusia prebehla len ohľadne zmeny týkajúcej sa úhrady za znovu vystavenie evidenčnej karty pri
strate alebo poškodení.
1. Návrh Prezídia:
„Stanoviť poplatok za znovu vystavenie evidenčnej karty vo výške 10,- EUR“
za: 173 proti: 638 zdržal sa: 0
spolu: 811
návrh nebol schválený
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2. Návrh p. Špánik jr.:
„Stanoviť poplatok za znovu vystavenie evidenčnej karty vo výške 5,- EUR“
za: 695 proti: 0 zdržal sa: 116
spolu: 811
zmena v návrhu Finančného poriadku schválená ako uznesenie č.9
3. Predseda VZ predniesol návrh uznesenia:
„VZ schvaľuje zmeny FP so schválenou úpravou (uznesenie č.9).“
za: 781 proti: 0 zdržal sa: 0
spolu: 781
návrh schválený ako uznesenie č.10
4. Doplnený bod programu – návrh KTC Bratislava ohľadne zmeny prerozdeľovania členských
príspevkov a dotácií:
P. Balún vysvetlil návrh, ku ktorému prebehla širšia diskusia. Návrh bol na základe diskusie
navrhovateľom stiahnutý.
Predmetným podnetom sa bude zaoberať Prezídium počas nasledujúceho obdobia.

ORGANIZAČNÝ PORIADOK
Vedúci PRaL predstavil zmeny Organizačného poriadku SZTŠ, ktoré Prezídium predložilo na
rokovanie VZ. Predmetné zmeny boli riadne a včas zverejnené na webovej stránke SZTŠ. Iné
návrhy podané neboli.
OP–1 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SZTŠ
Predseda VZ predniesol návrh uznesenia:
„VZ schvaľuje zmeny Organizačnej štruktúry SZTŠ – časti 1 Organizačného poriadku SZTŠ.“
za: 706 proti: 0 zdržal sa: 75
spolu: 781
zmeny Organizačnej štruktúry SZTŠ – časti 1 OP SZTŠ schválené ako uznesenie č.11
OP–2 EVIDENČNÝ PORIADOK
Predseda VZ predniesol návrh uznesenia:
„VZ schvaľuje zmeny Evidenčného poriadku – časti 2 Organizačného poriadku SZTŠ.“
za: 781 proti: 0 zdržal sa: 0
spolu: 781
zmeny Evidenčného poriadku – časti 2 OP SZTŠ schválené ako uznesenie č.12
OP–3 PRESTUPOVÝ PORIADOK
Predseda VZ predniesol návrh uznesenia:
„VZ schvaľuje zmeny Prestupového poriadku – časti 3 Organizačného poriadku SZTŠ.“
za: 763 proti: 0 zdržal sa: 18
spolu: 781
zmeny Evidenčného poriadku – časti 3 OP SZTŠ schválené ako uznesenie č.13
OP–4 DISCIPLINÁRNY PORIADOK
Predseda VZ predniesol návrh uznesenia:
„VZ schvaľuje zmeny Disciplinárneho poriadku – časti 4 Organizačného poriadku SZTŠ.“
za: 699 proti: 40 zdržal sa: 57
spolu: 796
zmeny Disciplinárneho poriadku – časti 4 OP SZTŠ schválené ako uznesenie č.14
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OP–5 ETICKÝ KÓDEX ROZHODCU A ZÁSADY ETIKY V SZTŠ
Predložený návrh Prezídia v krátkosti vysvetlil p. Ivanič. Prebehla krátka diskusia k niektorým
obsahovým častiam.
1. návrh p. Víťazkovej:
„Vypustiť z EK časť bodu 3.3 – „ubytovanie v hoteli“
za: 554 proti: 257 zdržal sa: 0
spolu: 811
zmena v návrhu Etického kódexu schválená ako uznesenie č.15
Predseda VZ predniesol návrh uznesenia:
„VZ schvaľuje zmeny Etického kódexu – časti 5 Organizačného poriadku SZTŠ so schválenou
úpravou (uznesenie č.15).“
za: 793 proti: 0 zdržal sa: 18
spolu: 811
zmeny Etického kódexu – časti 5 OP SZTŠ schválené ako uznesenie č.16

15. Návrh na udelenie čestného členstva
V zmysle Stanov SZTŠ, článku 4., bodu 2., písmena b) podáva Prezídium Valnému zhromaždeniu
návrh na udelenie čestného členstva osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj
tanečného športu a dobré meno SZTŠ.
Predseda VZ predniesol návrh uznesenia:
„VZ schvaľuje udelenie čestného členstva v SZTŠ nasledovným osobám: p. Štefan Horváth, p.
Gertrúda Scholtzová, p. Helena Štiavnická, p. Mária Zagatová.“
za: 811 proti: 0 zdržal sa: 0
spolu: 811
návrh schválený ako uznesenie č.17

Predseda VZ so súhlasom delegátov VZ vyhlásil v rokovaní VZ 10 minútovú prestávku.

16. Rôzne
16.1. Návrh bodu rokovania TK DANUBE Bratislava
Andrej Mičunek – žiadosť o preskúmanie rozhodnutia DIROK SZTŠ
Po otvorení tohto bodu predsedom VZ, do zasadacej miestnosti na výzvu p. Mičuneka vstúpil p.
JUDr. Čarnogurský a pán Mičunek mu prenechal slovo, aby prezentoval jeho žiadosť. Predseda VZ
p. Ivanič však citoval Organizačný poriadok SZTŠ (časť 1 OP – Organizačná štruktúra SZTŠ,
článok 1 – Valné zhromaždenie, bod 3 – Osoby zúčastnené na VZ, podbod 3.2): „Na zasadnutí VZ
sa okrem delegátov môžu zúčastniť aj čestní členovia zväzu, ktorí nie sú riadnymi členmi zväzu,
hostia a zamestnanci zväzu. Čestných členov zväzu a hostí pozýva Prezídium, pričom ich pozvanie
môže navrhnúť ktorýkoľvek orgán alebo člen zväzu, avšak o pozvanie musia požiadať Prezídium
písomnou formou minimálne 14 dní pred rokovaním VZ“. P. Mičunek túto náležitosť nesplnil. P.
JUDr. Čarnogurský poukázal na zákon o občianskych združeniach a o advokácii a z neho
vyplývajúcu možnosť vystupovať ako právny zástupca na takomto fóre. Svoju účasť v mene p.
Mičuneka odôvodnil znalosťou práva. Predseda VZ p. Ivanič dal následne hlasovať.
Predseda VZ predniesol návrh uznesenia:
„VZ súhlasí so zastupovaním p. Mičuneka p. JUDr. Čarnogurským vo veci TK DANUBE Bratislava
pred plénom VZ, čo je po právnej stránke v súlade so zastupovaním, ale v rozpore s Organizačným
poriadkom SZTŠ“.
za: 97
proti: 579 zdržal sa: 175
spolu: 851
návrh nebol schválený
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Po oznámení výsledku hlasovania pán JUDr.Čarnogurský opustil zasadaciu miestnosť. Predseda VZ
následne vyzval p. Mičuneka, aby oboznámil delegátov s predmetom svojej žiadosti, čo p. Mičunek
v krátkosti urobil, pričom sa nezdržal viacerých invektív na adresu prítomných delegátov. Na výzvu
p.Baluchovej p.Mičunek vysvetlil podrobnejšie obsah žiadosti, pretože táto bola delegátom
postúpená len priamo na mieste.
V diskusii sa k danej problematike vyjadrili:
p.Kováčik, p.Babony, p.Baluchová, p.Pastorek, p.Ivanič, p.Paulis, p.Špánik.
P. Paulis vyjadril názor, že rozhodnutia zatiaľ všetkých orgánov SZTŠ v predmetnej veci
(Vzdelávací úsek, Prezídium, Kontrolná komisia, DIROK), ktorých členovia majú rovnako ako p.
Mičunek právnych zástupcov, s ktorými jednotlivé právne záležitosti konzultujú, boli v neprospech
navrhovateľa, a to by malo byť rešpektované.
Predseda VZ predniesol návrh uznesenia, na ktorom p.Mičunek trval:
„VZ schvaľuje, aby VZ preskúmalo rozhodnutia KK ako aj DIROK, tieto zrušilo a vrátilo vec
DIROK na nové preskúmanie“.
za: 97
proti: 598 zdržal sa: 156
spolu: 851
návrh nebol schválený
Po oznámení výsledku hlasovania p.Mičunek opustil rokovaciu miestnosť.

16.2. Návrh bodov rokovania TK DUKLA Trenčín
Bod 1: Súlad Stanov a vnútorných poriadkov SZTŠ s uzneseniami VZ SZTŠ ako i legislatívou SR
Zástupca TK DUKLA Trenčín p.Šukala tlmočil názor, že Kvalifikačný poriadok a jeho zmeny by
mali byť v kompetencii VZ a o podľa jeho názoru protiprávnosti pravidla „o vekovej hranici 70
rokov pre TOP rozhodcov“.
K problematike sa vyjadrila p.Baluchová, ktorá poukázala na opakované schválenie tohto uznesenia
predchádzajúcimi VZ, ako aj o právnych analýzach, ktoré nechalo Prezídium vypracovať k danej
problematike.
Do diskusie sa zapojili p.Kováčik, p.Kováčiková, p.Víťazková, p.Sňahničan, p.Pastorek, p.Špánik
ml., p.Slimák, p.Paulis.
Predseda VZ predniesol návrh uznesenia:
„Kvalifikačný poriadok spadá do kompetencie VZ.“
za: 176 proti: 474 zdržal sa: 144
spolu: 794

návrh nebol schválený

Bod 3: Zákon o ochrane osobných údajov
Bod 4: Projekty SZTŠ na MŠVVaŠ SR
Tieto body návrhu TK DUKLA Trenčín boli prezentované ako otázky k danej problematike pre
členov Prezídia.
Delegátom boli objasnené p.Ivaničom – zákon o ochrane osobných údajov, a p.Vidašičom –
prideľovanie dotácii MŠVVaŠ SR – kritériá.
So súhlasom zástupcu predkladateľa p.Šukalu, neboli postúpené na hlasovanie.
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16.3. Návrh bodov rokovania KTC Bratislava
Bod 1: Zmena intervalu plnenia licenčných podmienok v Kvalifikačnom poriadku na 5 rokov
Po bohatej diskusii členov Prezídia a delegátov, vzhľadom na zložitosť predmetného bodu, predseda
VZ predniesol návrh uznesenia:
„VZ schvaľuje presun návrhu na Vzdelávací úsek.“
za: 589 proti: 0 zdržal sa: 170
spolu: 759
návrh schválený ako uznesenie č.18
Bod 2: Vytvorenie regionálnych štruktúr SZTŠ
P. Ivanič vyslovil za Prezídium názor, že problematika je veľmi obšírna a preto navrhol, aby sa
jednotliví zástupcovia klubov do stanoveného termínu písomne vyjadrili a predostreli svoje
konkrétne návrhy a názory k danej téme. Prezídium tak bude mať návod na riešenie problematiky
počas roku smerom k ďalšiemu VZ.
Prezidentka v súvislosti s týmto, ale aj inými návrhmi podanými na VZ, ktoré však vyžadujú širšie
rozpracovanie v rámci vnútrozväzovej legislatívy, vyzvala delegátov k pravidelnej spätnej väzbe
počas celého pracovného roku, nielen v deň konania VZ.
Predseda VZ predniesol návrh uznesenia:
„VZ poveruje Prezídium, aby zahájilo diskusiu o vzniku regiónov a ich kompetenciách.“
za: 622 proti: 0 zdržal sa: 113
spolu: 735
návrh schválený ako uznesenie č.19

16.4. Návrh Ombudsmana
Bod 1: Zmena Súťažného poriadku – aby sa seniorským tanečným párom započítavali body
získané v dvoch súťažných kategóriách v ten istý deň
P.Baluchová informovala delegátov, že rovnaký návrh Prezídium na júnovom zasadnutí postúpilo
na rokovanie SÚ, do kompetencie ktorého táto problematika patrí. Po krátkej diskusii k téme
seniorského tancovania predseda VZ predniesol návrh uznesenia:
„VZ schvaľuje presun návrhu na Súťažný úsek.“
za: 735 proti: 0 zdržal sa: 0
spolu: 735
návrh schválený ako uznesenie č.20

17. Záver
Prezidentka sa na záver poďakovala prítomným delegátom za účasť a rokovanie o 16.35 ukončila.

Zapísala: Ing. Kristína Ondrovičová
Overili:

Ing. Peter Ivanič
Mgr. Milan Špánik ml.
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