ZÁPIS Z HLASOVANIA PER ROLLAM
Rady SZTŠ konaného dňa 19. a 21.3.2020

č.1 a č.2 /2020

Zúčastnení:

Petr HORÁČEK, Peter OLEJ, Peter IVANIČ, Miroslav FROLO, Hana ŠVEHLOVÁ,
Matej CHREN

Zápisom poverená:

V.Špániková

Predmet hlasovania:
1.

P.Horáček informoval, že pri kontrole starších materiálov sa zistilo, že od zjednotenia zväzu
mal byť kontrolórovi športu p. Balúnovi vyplácaný mesačný príspevok. Toto sa však
neuskutočnilo, čo sa preverilo aj s účtovníkmi z predchádzajúceho účtovného obdobia.
P.Horáček vyzval k hlasovaniu za uznesenie:

„Na základe Uznesenia MVZ-2017-2 má byť vyplácaná odmena pre kontrolóra 100,- Eur/mesačne.
Táto odmena nebola od platnosti uznesenia 14.11.2017 vyplácaná pravidelne v ročných intervaloch.
Rady schvaľuje odmenu vyplatiť p. Balúnovi nasledovne:
Za rok 2017 o výške 200,- Eur
Za rok 2018 vo výške 1200,- Eur
Za rok 2019 vo výške 450,- Eur (zo sumy 1200,- Eur je odpočítané už vyplatené 750,- Eur dňa
30.12.2019)
Spolu odmena vo výške 1850,- €.“
Výsledok hlasovania:

ZA 6

Prijaté uznesenie:
Finančná odmena kontrolórovi SZTŠ so spätnou platnosťou bola podľa vyššie
uvedeného návrhu prijatá.
2.

Hlasovanie o návrhu na ocenenia SOŠV , sekcia IDO navrhuje:

Bod 1. Cena Miroslava Procházku - Petr Horáček a Jozef Harangozó za Encyklopédiu (návrh bol
zaslaný už minulý rok, cenu nedostali, ale bolo z SOŠV odporučené navrhnúť opätovne)
Bod 2. Cena Jána Zacharu - tréneri a organizační pracovníci, ktorí mali jubileum v 2019 (M. Frolo
50 a A. Majeríková 60 - obaja tréneri mimoriadne úspešní s titulmi majstrov sveta a Európy svojich
tanečníkov, dlhoroční funkcionári, členovia prezídia a organizátori niekoľkých tanečných súťaží MS a
ME na Slovensku).

Výsledok hlasovania:

Bod 1.
p.Harangozó : ZA 6, PROTI : 0
p. Horáček : ZA 5, ZDRŽAL SA : 1
Bod 2.
p. Majeríková : ZA 4, PROTI 2
p.Frolo : ZA 3, ZDRŽAL SA : 1, PROTI 2

Prijaté uznesenie :
Rada SZTŠ akceptovala návrh sekcie IDO, na základe pripomienok p. Oleja a p.
Ivaniča bol text návrhov na ocenenie SOŠV upravený a doplnený v zmysle zákona. Viď príloha 1.
Zapísal:

25.3.2020

Mgr. Veronika Špániková

Príloha 1.:
Návrh na ocenenie Alena Majeríková
Cena Jána Zacharu:
Dlhé roky pracovala s mládežou, tvorila súťažné choreografie, bola národnou a medzinárodnou
rozhodkyňou, lektorkou a organizačnou pracovníčkou. A. Majeríková pôsobila v Slovenskej tanečnej
organizícii IDO (STO D IDO) a v súčasnosti v zjednotenom Slovenskom zväze tanečného športu (SZTŠ),
konkrétne v oblasti tanečných disciplín jazza show dance v kluve Jessy Vavrišovo), kde so svojimi
športovými zverencami dosiahla najvyššie medzinárodné umiestnenia na majstrovstvách sveta
a Európy. Zároveň mnohokrát spoluorganizovala vrcholné súťažné podujatia na Slovensku – tanečné
Majstrovstvá Európy 1999, 2000 a Majstrovstvá sveta 2001 a mnohé ročníky majstrovstiev Slovenska.
V roku 2019 oslávila okrúhle jubileum.

Návrh na ocenenie Miroslav Frolo
Cena Jána Zacharu:
Dlhé roky úspešne pracoval s mládežou, bol choreografom, národným rozhodcom a organizátorom.
Menovaný pôsobil Slovenskej tanečnej organizícii IDO (STO D IDO) a v súčasnosti v zjednotenom
Slovenskom zväze tanečného športu (SZTŠ), konkrétne v oblasti tanečných disciplín break, disco
dance, hip hop, kde so svojimi športovými zverencami dosiahol najvyššie medzinárodné umiestnenia
na majstrovstvách sveta a Európy (niekoľko majstrovských titulov a medailových umiestnení).
Zároveň mnohokrát spoluorganizoval vrcholné súťažné podujatia na Slovensku – tanečné
Majstrovstvá Európy 1998, 2000 a Majstrovstvá sveta 2002, 2004, 2008 a mnohé ročníky
majstrovstiev Slovenska. V roku 2019 oslávil okrúhle jubileum.

