
ZÁPISNICA Č.3/2020  

zo zasadnutia Rady SZTŠ konaného dňa 11.05.2020 v Bratislave  

 

Prítomní:  Petr HORÁČEK, Peter OLEJ, Peter IVANIČ, Miroslav FROLO, Hana 

ŠVEHLOVÁ, Matej CHREN ,  
Hosť: Miroslav BALÚN (kontrolór SZTŠ), Veronika Špániková (marketingová 

manažérka SZTŠ) 

 
Zápisom poverená:  V.Špániková 

 

Rokovanie o 10:14 otvoril, viedol a o 14:00 ukončil p.Horáček – prezident SZTŠ, o 13:10 zasadnutie 

opustili Miroslav Balún a Matej Chren. 

 

PROGRAM ZASADNUTIA: 

Kontrola úloh z predchádzajúce zápisnice: 

Splnené 

 Ú R 15/2020 Sekcia IDO dodá okrajové podmienky pre účasť svojich členov na 

vzdelávaní trénerov jednotlivých kvalifikačných stupňov.  

 Ú R 16/2020 P.Olej pošle návrh storno podmienok pre Vzdelávanie Trénerov  

 Ú R 17/2020 Vyžiadať od pani Bírovej a poslať rade na vedomie komunikáciu s pánom 

Siekelom a Ťažkým ohľadne akreditácie a špecifikácie tanečných štýlov.  

 Ú R 19/2020  Dodať podklady do TŠ 1/2020 

 Ú R 21/2020  Dať zviazať do pevnej väzby predchádzajúce ročníky TŠ podľa 

aktuálneho vzoru.  

 Ú R 22/2020  Poslať vzor Súhlasu dotknutej osoby sekciám IDO a RnR pre vypísanie 

na majstrovských súťažiach pri prezentácii. 

 Ú R 25/2020  Doložiť správu a vyúčtovanie akcie „Tanečné dialógy“ 

 

Trvajúce 

 Ú R 22/2019 Nákup didaktickej techniky (dataprojektor a plátno).   

Zodpovední: Olej, Švehlová  .  úloha trvá 

 

 Ú R 24/2019 Vypracovať smernicu k licencii tanečníka/športovca 

Zodpovední: Olej, Švehlová, Ivanič   úloha trvá 
 

 Ú R 28/2019 Preveriť možnosť odpredaja LED panelov, ktoré sú vo vlastníctve SZTŠ, 

a prípade možného odpredaja aj jeho termín.  

Zodpovedná: Bilanx    úloha trvá 
 

 Ú R 27/2019 Zabezpečiť doplnenie do evidencie trénerov v kluboch , ktoré trénerov 

nemajú uvedených (sekcia TŠ a IDO) 

Zodpovední: Švehlová, Ivanič   úloha trvá 

 A súvisiaca 

 Ú R 2/2020 Opätovná kontrola a vyžiadanie doplnenie dokladov od klubov, ktoré 

nemajú splnenú povinnosť mať odborne spôsobilého športového odborníka na 
vykonávanie športovej činnosti (licencie, diplom/osvedčenie a výpis z registra trestov). 

Vyžiadať doklady a od 29.2. v prípade pretrvávajúcich nedostatkov pozastaviť riadne 

členstvo v SZTŠ.  

Zodpovední: Špániková, Víťazka  úloha trvá  

 

 Ú R 4/2020 Poslať P.Olejovi do 31.1.2020 pripomienky k smernici Vzdelávanie 

trénerov, zapracovať ich a opätovne poslať smernicu pred ďalším zasadnutím Rady. 

Zodpovední: IDO/Olej   úloha trvá 

 

 Ú R 5/2020 Sekcie RnR a IDO zaslať pripomienky P. Ivaničovi k prestupovému 

poriadku TŠ do 31.1.2020, zapracovať ich a opätovne poslať smernicu pred ďalším 

zasadnutím Rady. 
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Zodpovední: Olej, Švehlová, Ivanič  úloha trvá 

 

 Ú R 8/2020 Pripraviť návrh prideľovania finančných odmien pre jubilantov, 

zaslúžilých členov SZTŠ, funkcionárov, dlhoročných trénerov a osobnosti v SZTŠ na 

pripomienkovanie.  

Zodpovedná: V.Špániková  Návrh zaslaný Rade 11.2.2020, preposlaný opäť 
12.5.2020        úloha trvá 

 

 Ú R 10/2020 Určiť termín stretnutia za účelom dohody o podmienkach rozdelenia 

ekonomiky.  
Zodpovední: sekcie IDO a RnR, Horáček Stretnutie 11.5.2020 úloha trvá 

 

 Ú R 12/2020 Osloviť vhodného auditora a pripraviť podklady k spolupráci  

Zodpovední: Bilanx, Horáček   úloha trvá 

 

 Ú R 18/2020  Preveriť na MŠVVaŠ, či boli trendové tance zapísané pre rok 2020 medzi 

uznaný šport a stav prerozdelenia príspevku uznanému športu na rok 2020. 

Zodpovedný: P.Horáček   úloha trvá 

 

 Ú R 20/2020  Vytvoriť cenovú ponuku inzercie do TŠ 

Zodpovedná: V.Špániková   úloha trvá 

 

 Ú R 23/2020  Poslať Rade SZTŠ návrh športovej disciplíny „Dance-kids-fitnes“, 

preveriť možnosť jednania s Cechom detských folklórnych súborov 
Zodpovedný: P.Horáček   úloha trvá 

 

 Ú R 24/2020  Dať posúdiť materiály P.Berishovi z IDO, získať súhlas k autorským 

právam, predložiť Rade položkovite cenník nákladov a určiť časový horizont realizácie.  

Zodpovedná: H.Švehlová   úloha trvá 

 

 Ú R 26/2020  Dať vytvoriť grafický návrh blahoželania, poslať Rade na schválenie 

a zabezpečiť tlač.  

Zodpovedná: V.Špániková   úloha trvá 

 

 

BODY PROGRAMU: 
1. Kontrola plnenia úloh 

2. Ekonomická sekcia 

3. Informácie Komisie pre vzdelávanie SZTŠ 

4. Rozpočet 
5. Publikačná, editačná činnosť 

6. VZ 2020 

 

ROKOVANIE:  
1. Na základe úlohy Ú R 24/2020: Posúdiť VÚ publikáciu „Dance“ autora Prof.Dr.Velibora Srdića, 

H.Švehlová informovala, že autor je ochotný poskytnúť materiál na preklad bezplatne. 
 

Ú R 27/2020 Pripraviť zmluvu o poskytnutí autorských práv 

Zodpovedný: P.Horáček   termín: 31.5.2020 
 

Na základe úlohy Ú R 27/2019 a súvisiacej Ú R 2/2020 vyplývajú úlohy 

 

Ú R 28/2020 Zaslať Rade aktuálny stav „restov“ klubov voči Zákonu o športe a Evidenčnému poriadku 
SZTŠ v evidencii od pána Víťazku.  

Zodpovední: V.Špániková, M.Víťazka   termín: do 24.5.2020 
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P. Horáček opätovne informoval o ponuke bezplatného právneho poradenstva ponúknutého 

právnym oddelením SOŠV, JUDr. Patrikom Hrbekom.  
 

Ú R 29/2020 P.Ivanič naformuluje otázku pre JUDr. Patrika Hrbeka (SOŠV) a JUDr. Petra Sepešiho 

(UčPS) ohľadne klubov, ktoré nespĺňajú všetky podmienky podľa Zákona o športe a Evidenčného 
poriadku SZTŠ.  

Zodpovedný: P. Ivanič      termín: do 31.5.2020 

 
2. Na základe úlohy Ú R 12/2020 dodala ekonomická sekcia vyžiadané ponuky od troch audítorov. 

Informovali, že väčšina audítorov nemá záujem špecializovať sa na občianske združenia  

a špeciálne na športové zväzy. Jedinú kladnú odpoveď z troch oslovených audítorov (P. 
Reháková, p. Kabát a p. Babinec) ekonomická sekcia dostala od audítora Ing. Jaroslava Kabáta, 

J&P, s.r.o. 

 

UZNESENIE RADY: Rada jednohlasne schvaľuje návrh ekonomickej sekcie využiť služby Ing. 

Jaroslava Kabáta, licencia SKAU č. 522.  

 
Na základ úlohy Ú R 17 a 18/2020 prezident P. Horáček informoval, že opätovne absolvoval na 

začiatku marca 2020 osobné stretnutia s  Mgr. D. Ťažkým, riaditeľom odboru športu MŠVVaŠ 

SR, a s Ing. Pavlom Swiecom, riaditeľom odboru ekonomických činností v športe MŠVVaŠ SR. 
Ministerstvo školstva (MŠVVaŠ SR) vníma SZTŠ ako celok a nie, ako spojenie troch 

jednotlivcov. Bola podaná požiadavka na vyjadrenie k návrhom na ocenenia jubilantov, 

reprezentáciu, TOP tím a k akceptovaným výsledkom IDO. Doposiaľ SZTŠ nemá oficiálne 

vyjadrenie.  
Na riadnom VZ SOŠV bude po skončení olympijského cyklu SZTŠ zaradené medzi olympijské 

športy a bude mať dva hlasy.  

Podľa aktuálnych informácií budú pozastavené dotácie na mimoriadne podujatia. Všetky 
informácie budú jasnejšie po skončení karanténnych opatrení.  

 

3. M. Chren odprezentoval Rade výtlačok novej publikácie v anglickom jazyku (DanceSport, 2019). 

Bude distribuovaná sekretariátom na ostatné knižničné systémy a bude zabezpečená tiež 
distribúcia orgánom WDSF a partnerským zväzom. Bude poskytnutá aj zaheslovaná .pdf verzia 

pre vzdelávaciu akadémiu WDSF. 

 
Ú R 30/2020 Zabezpečiť distribúciu publikácie DanceSport na ostatné knižničné systémy a distribúciu 

orgánom WDSF a partnerským zväzom 

 Zodpovední: D. Bírová, P.Horáček   termín: do 31.5.2020 
 

P.Horáček informoval, že v rámci reštrukturalizácie vzdelávacej akadémie WDSF bude zrejme 

kooptáciou (nakoľko AGM 2020 nebude) zaradený do štruktúry vzdelávacej akadémie WDSF 

Mgr. Matej Chren, PhD.  
WDSF pripravuje subkomisiu Hall of fame v spolupráci s Historical committee, do ktorej by mal 

byť zaradený Mgr. Petr Horáček a do Medical committee bola navrhnutá MUDr. Bc. Jana 

Hradilová.  

  

 M. Chren sa za celý VÚ poďakoval za kooptovanie nového člena za sekciu IDO, Barbory 

Žilinkovej. Taktiež sa poďakoval za odvádzanú prácu vo VÚ Milanovi Špánikovi ml. 
 P.Olej požiadal Radu o schválenie nového názvu VÚ: „Metodicko-vzdelávacia komisia 

(MVK)“.  

UZNESENIE RADY: Rada zmenu názvu Vzdelávacieho úseku na Metodicko-vzdelávaciu komisiu 

(MVK) jednohlasne schválila.  
 

 Ďalej informoval o stave príprav na otvorenie vzdelávania trénerov 1.kval.stupňa. Informoval, že 

na aktívnom zverejňovaní informácií na szts.sk pracuje Milan Špánik ml. Vzdelávanie bude 
spustené podľa situácie s karanténnymi opatreniami buď dištančnou formou (prvý beh), alebo 

kontaktnou. Informoval o nejasnostiach s výkonnostnou triedou IDO v prihláškach. 

 

http://www.ucps.sk/autor-1/23-JUDr.+Peter+Sepe%C5%A1i+
http://www.ucps.sk/autor-1/23-JUDr.+Peter+Sepe%C5%A1i+
http://www.ucps.sk/autor-1/23-JUDr.+Peter+Sepe%C5%A1i+
http://www.ucps.sk/autor-1/23-JUDr.+Peter+Sepe%C5%A1i+
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Ú R 31/2020 Členovia MVK vyžiadajú od sekcie IDO doplnenie informácií o absolvovaných súťažiach 

podľa zoznamu prijatých prihlášok na vzdelávanie. 
 Zodpovední: M.Chren, P.Olej, M.Špánik  termín: 20.5.2020 

  

 MKV pripravuje smernice vzdelávania trénerov, reprezentácie, top tímu a talentovanej mládeže. 
Do budúcna sa bude pripravovať aj smernica vzdelávania rozhodcov. V najbližšom čase bude 

Rade predložená smernica Vzdelávania trénerov.  

 
4. Ekonomická sekcia zaslala Rade predbežný rozpočet 2020, zoznamy prijatých faktúr a výdavky.  

 

Ú R 32/2020 Rada požaduje prehľadnejší formát položkovitého čerpania rozpočtu.  

 Zodpovední: V.Špániková, Bilanx   termín: nasledujúce zasadnutie Rady 
 

UZNESENIE RADY: Rada schvaľuje distribúciu 15% príspevku uznanému športu na kluby.  

 
Ú R 33/2020 Dodať zoznam klubov a výšok príspevkov na základe členskej základne do 23 rokov 

a splnených podmienok. 

 Zodpovední: V.Špániková, M.Víťazka  termín: 30.6.2020 

 

UZNESENIE RADY: Na základe výsledkov rokovaní o novelizácií Zákona o športe (plánované na 

13.5.2020 v NR SR) Rada zváži možnosť prípadnej ďalšej finančnej pomoci klubom v súvislosti 

s opatreniami kvôli Covid-19. Rozhodnutiu bude predchádzať konzultácia o aktuálnych 

ekonomických možnostiach s firmou Bilanx. 

Zodpovední: P.Horáček, Bilanx   termín: 31.5.2020  

 
5. Anton Siekel, prezident SOŠV, aj hlavná kontrolórka športu Ing. Alica Fisterová oficiálne zaslali 

poďakovanie za Ročenku tanečného športu 2019. M.Chren pripravuje s podporou SZTŠ ďalšie 

dve monografie.  

 

UZNESENIE RADY: Rada schvaľuje zverejňovanie časopisu Tanečný šport na sociálnych sieťach 

v zaheslovanej verzií .pdf, podľa vzoru Ročenky tanečného športu 2019.  

 
Ú R 34/2020 Preveriť informáciu o vypísanej výzve na predkladanie žiadostí športových organizácií na 

podporu publikačnej činnosti.   

 Zodpovedná: V.Špániková   termín: nasledujúce zasadnutie Rady 
 

Ú R 35/2020 Pripraviť zoznam zaslúžilých členov, funkcionárov a klubov SZTŠ, ktorým bude ako dar 

zaslaná Encyklopédia súťažného tanca na Slovensku 1957-2017, pri príležitosti Medzinárodného 

dňa tanca.  
 Zodpovedná: V.Špániková   termín: nasledujúce zasadnutie Rady 

 

UZNESENIE RADY: Rada schvaľuje nový termín Valného Zhromaždenia 2020 na 18.6.2020 

(štvrtok) o 15:00 v Univerzálnom Dome Tanca. Pozvánka bude bezodkladne zverejnená na szts.sk.  

 

 

 
Zapísal:  Veronika Špániková, 14.5.2020 

Overil:   Hana Švehlová, 21.5.2020 


