ZÁPIS Z ROKOVANIA SEKCIÍ RNR A IDO konaného dňa 11.5.2020

Zúčastnení:

Petr HORÁČEK, Peter Olej, Hana Švehlová

Zápisom poverená:

V.Špániková

Predmet rokovania:
Na základe úlohy Ú R 10/2020 Sa konalo stretnutie zástupcov sekcií IDO a RnR za prítomnosti
prezidenta za účelom dohody o podmienkach rozdelenia ekonomiky. Stretnutie 11.5.2020
o 14:10 otvoril prezident Petr Horáček. Predložil obom zástupcom sekcií odporúčanie
ekonomickej sekcie na rozdelenie príspevku uznanému športu (viď. príloha).
Výsledok rokovania: Zástupcovia sekcií RnR a IDO súhlasili s návrhom ekonomickej sekcie na
rozdelenie časti príspevku uznanému športu v pomere 20%:80%.
Pre sekciu RnR už bol otvorený samostatný bankový účet.
Vedúci sekcií doriešia špecifikácie možného pohybu percentuálneho rozdelenia pre
budúcnosť.
Prezident prisľúbil sekcii RnR extra finančnú výpomoc pri organizovaní dvoch svetových
pohárov a majstrovstiev sveta v tomto roku.
Od ekonomickej sekcie bude dodaná ešte informácia o výške licenčných poplatkov/
príspevkov, ktoré sa nebudú deliť v danom pomere, ale v súlade s reálnymi platbami členov
jednotlivých sekcií.

Zapísal:

15.5.2020

Mgr. Veronika Špániková

Od: Kirschnerova BILANX Slovakia s.r.o. <kirschnerova@bilanx.sk>
Date: št, 5. mar 2020, 12:48
Subject: RNR a IDO
To: Petr Horáček <horacekpetr@gmail.com>

Vážený pán prezident,
na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie sa ekonomickej sekcie k optimálnemu prerozdeleniu
prostriedkov medzi sekcie RnR a IDO v rámci ich ekonomického osamostatnenia sa, si po dôkladnej
analýze dovolíme navrhnúť následovne:

-

Sekcia akrobatického rokentrolu a boogie woogie

-

Sekcia IDO a módnych tancov

- 20%

- 80%

Navrhnutý pomer zohľadňuje aktuálny počet členov jednotlivých sekcii, množstvo súťaží počas roka,
objem reprezentačných výjazdov, ale aj pozíciu daného športového odvetvia v rámci športových
štruktúr.
Ak by boli zohľadnené len počty členov a objem súťaží, pomer by musel byť stanovený 90%-10%.
Ak by sa zohľadňovala aktuálna legislatívna pozícia uznaného športového odvetvia, bol by pomer cca
75%-25%.
Nami navrhnutý koeficient považujeme za jediné rozumné a relatívne spravodlivé kompromisné
riešenie. Považujte ho prosím však za návrh, konečné rozhodnutie samozrejme prináleží Rade SZTŠ,
alebo musí byť výsledkom vzájomnej dohody oboch sekcií.
S pozdravom

Kirschnerová Zuzana
účtovník
BILANX Slovakia s.r.o.
Kremnická 24
851 01 Bratislava
tel. 02/63813424
email: kirschnerova@bilanx.sk
www.bilanx.sk

