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1 Popis organizácie

1.1 Identifikačné údaje organizácie
Názov organizácie :
Sídlo organizácie: Škultétyho 1, 831 03 Bratislava.
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00 684 767
Dátum registrácie: 27.5.1993
Číslo spisu registrácie: VVS/1-909/90 - 101
Web stránka: :www.szts.sk
Štatutárny zástupca organizácie: Mgr. Petr Horáček
Kancelária: +421/ 2/ 4445 7850

1.2 Poslanie a ciele organizácie
Slovenský zväz tanečného športu (ďalej len „SZTŠ“) je športovou
organizáciou združujúcou športové organizácie (športové zväzy, asociácie,
združenia, kluby, oddiely a iné právnické osoby) a fyzické osoby vykonávajúce
športovú činnosť v individuálnych, párových alebo kolektívnych tanečných
športoch naúzemí Slovenskej republiky.
SZTŠ je zriadená v právnej forme občianskeho združenia podľa zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a zákona č.
440/2015 Z.z. o športe (ďalej len „Zákon o športe“) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. SZTŠ

je

apolitickým,

dobrovoľným,

nezávislým

a samosprávnym občianskym združením zastrešujúcim a koordinujúcim činnosť
jej hlavných členských športových organizácií. Bolo jej pridelené identifikačné
číslo organizácie (IČO): 00 684 767. SZTŠ sa povinne zapisuje do registra
právnických osôb v športe.
Cieľom SZTŠ je podpora a rozvoj tanečného športu
v Slovenskej republike.
SZTŠ je športová organizácia, ktorá bola uznanou za
Národný športový zväz pre tanečný šport v Slovenskej republike. SZTŠ je jedinou
športovou organizáciou pre tanečný šport, ktorá zastupuje, chráni a presadzuje
záujmy tanečného športu vo vzťahu k orgánom verejnej správy SR,
medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám,
ktorých je alebo sa stane členom; tým nie je vylúčené tiež členstvo jeho členov
v týchto organizáciách.
SZTŠ je riadnym členom Svetovej federácie tanečného
športu (World DanceSport Federation – WDSF), Európskej federácie tanečného
športu (DanceSport Europe – DSE), ktorá je kontinentálnou federáciou tanečného
športu v Európe, oficiálne uznaná WDSF.

1.3 Predmet činnosti a hlavné úlohy SZTŠ
1.

Hlavnou úlohou SZTŠ je podpora a rozvoj jednotlivých odvetví
tanečného športu v jeho vrcholovej podobe, rovnako ako aj
rekreačnej

v podobe

športovej

činnosti

a činnosti

hendikepovaných športovcov v Slovenskej republike. Za týmto
účelom organizuje, riadi, spravuje, podporuje a všestranne
činnosť

koordinuje

a rozvoj

tanečného

športu

naúzemí

Slovenskej republiky.
2.

SZTŠ podporuje, organizuje, riadi a koordinuje spoluprácu SZTŠ
s medzinárodnými športovými organizáciami s celosvetovou
pôsobnosťou
členskými

pre

jednotlivé

zväzmi

WDSF,

odvetvia
WRRC,

tanečného
DSE,

IDO,

športu,
inými

medzinárodnými a zahraničnými športovými organizáciami,
odbornými orgánmi a organizáciami ministerstiev Slovenskej
republiky; osobitne s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.
3.

SZTŠ je jedinou športovou organizáciou pre tanečný šport, ktorá
zastupuje, chráni a presadzuje záujmy jednotlivých odvetví
tanečného športu vo vzťahu k orgánom verejnej správy SR,
medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým
organizáciám, ktorých je alebo sa stane členom.

4.

SZTŠ prezentuje a obhajuje záujmy členov SZTŠ v iných
športových organizáciách pôsobiacich na území Slovenskej
republiky; osobitne v Slovenskom olympijskom výbore.

5.

SZTŠ napomáha rozvoju všetkých svojich členov.

6.

SZTŠ zabezpečuje propagáciu jednotlivých odvetví tanečného
športu na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

7.

SZTŠ zabezpečuje prostredníctvom svojich športových sekcií po
odbornej stránke prípravu a realizáciu súťaží tanečného športu
na území Slovenskej republiky; osobitne celoštátne súťaže v
jednotlivých

disciplínach

tanečného

športu

v kategóriách

dospelí a mládež a ďalších vekových kategóriách ako aj ďalších

vrcholových celoštátnych súťažiach v jednotlivých disciplínach
tanečného športu.
SZTŠ zabezpečuje prostredníctvom svojich športových sekcií

8.

v oblasti tanečného športu výber a prípravu štátnej reprezentácie
Slovenskej republiky a ďalej účasť týchto športovcov na
medzinárodných reprezentačných súťažiach. Športové sekcie sa
pri tejto činnosti vzájomne koordinujú a spolupracujú.
SZTŠ zabezpečuje prostredníctvom svojich športových sekcií

9.

vnútornú

výchovnú

a vzdelávaciu

funkciu

v jednotlivých

disciplínach tanečného športu; za týmto účelom
a) vykonáva výber a starostlivosť o talentovaných športovcov,
b) určuje

druhy

a odbornú

spôsobilosť

športových

odborníkov

a zabezpečuje ich vzdelávanie a prípravu; a to i v spolupráci s fakultami
telesnej výchovy a športu pôsobiacich pri slovenských vysokých
školách,
c) uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na nich
nevzťahuje

osobitný

predpis

o uznávaní

dokladov

o vzdelaní

a o uznávaní odborných kvalifikácií (§ 49 ods. 1 písm. d) 3. bod zákona
č. 422/2015 Z.z. ).
d) Športové

sekcie

sa

pri

tejto

činnosti

vzájomne

koordinujú

a spolupracujú.
10.

Činnosť SZTŠ sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, rozhodnutiami valného zhromaždenia,
ďalšími predpismi medzinárodných športových organizácií,
ktorých je SZTŠ alebo niektorá jej športová organizácia členom
a tieto nie sú v rozpore s všeobecne záväznými právnymi
predpismi a spôsobmi a postupmi v zmysle jej organizačného
poriadku a organizačných poriadkov jej hlavných športových
organizácií (športových sekcií) menovaných v Čl. 6 stanov
SZTŠ.
11.

Činnosť SZTŠ sa vykonáva na základe Plán činnosti

SZTŠ Plánu činnosti SZTŠ, ktorý obsahuje ciele a úlohy SZTŠ
na vymedzený časový úsek. Plán činnosti SZTŠ v hlavných
bodoch prijíma Valné zhromaždenie.

1.4

Organizačná štruktúra a personálne obsadenie SZTŠ

1.4.1 Rada SZTŠ
Mgr. Petr HORÁČEK
◦

funkcia: prezident

◦

telefón: +421 905 297 222

◦

email:prezident@szts.sk

◦

bydlisko: Bratislava

PhDr. Hana ŠVEHLOVÁ
◦

funkcia: viceprezident

◦

telefón: +421 905 898 762

◦

email: svehlova.stodido@gmail.com

◦

bydlisko: Bratislava

Mgr. Peter OLEJ, PhD.
◦

funkcia: viceprezident

◦

telefón: +421 905 767 674

◦

email: peter@lafranconi.sk

◦

bydlisko: Čataj

Ing. Peter IVANIČ
◦

funkcia: člen

◦

telefón: +421 905 245 008

◦

email:sutazny@szts.sk

◦

bydlisko: Nitra

Miroslav FROLO
◦

funkcia: člen

◦

telefón: +421 903 539 009

◦

email:deepfrolo@gmail.com

◦

bydlisko: Martin

Mgr. Matej CHREN, PhD.
◦

funkcia: člen

◦

telefón: +421 904 618 238

◦

email: vzdelavaci@szts.sk

◦

bydlisko: Bratislava

1.4.2 Štruktúra SZTŠ

Valné zhromaždenie

Rada SZTŠ

Prezident SZTŠ
štatutár

Členská základňa SZTŠ

2.

Správa o činnosti RADY SZTŠ v období 06/2019 – 06/2020

V období od posledného riadneho Valného zhromaždenia SZTŠ, zasadala Rada SZTŠ
celkom 9 x:
Riadne zasadnutia – 11.9.2919, 21.10.2019, 16.1.2020, 10.2.2020, 11.5.2020
Hlasovania per rollam – 19.3.2020, 21.3.2020, 12.4.2020 a 22.5.2020
Podrobný prehľad prerokovávaných tém a aktivít Rady je uverejnený na webovom sídle
SZTŠ v zápisniciach Rady ( link : http://www.szts.sk/sk/documents/54/zapisnice-szts ).
Rada ako strešný orgán SZTŠv októbri 2019 poverila stávajúce prezídia sekcií vedením
a koordinovaním činnosti v jednotlivých sekciách SZTŠ. Aj naďalej plne rešpektovala
organizačnú samostatnosť prezídií sekcií (dohodnutú pri jednaniach počas procesu
zjednotenia zväzov), ktorých návrhy pravidelne prerokovávala a vyjadrovala sa k nim.
Rada samostatne vyvíjala aktivity najmä na poli celozväzových projektov a vo vzťahu
k nadriadeným orgánom ( Ministerstvo ŠVVaŠ, SOŠV), resp. pri riadení ekonomickej
sekcie SZTŠ (koordinácia tvorby a úpravy rozpočtov, kontrola vyúčtovania podujatí
jednotlivých sekcií) alebo pri celozväzových marketingových aktivitách.
V októbri 2019 odsúhlasila Rada rozšírenie časopisu Tanečný šport o príspevky sekcií
módnych disciplín IDO a akrobatického rokenrolu. Rada schválila tvorbu celozväzového
kalendára ako propagačného materiálu, prezentujúceho úspešných tanečníkov všetkých
sekcií. Rovnako celozväzový charakter mala aj Ročenka tanečného športu 2019, ktorá bola
spolu s kalendárom na rok 2020 ako dar rozdistribuovaná aj napr. hlavnej kontrolórke
športu, prezidentovi SOŠV , významným knižniciam a fakultám... a aj na všetky kluby
SZTŠ.
Rada podporila publikačné a prekladateľské činnosti všetkých sekcií. Učebné texty
Mgr.Mateja Chrena, PhD., Dancesport, bola zaslaná partnerským zväzom WDSF a aj
samotným orgánom WDSF, do WDSF komisie vzdelávania a partnerským zväzom. Vďaka
publikačnej činnosti bol Mgr.Matej Chren, PhD. nominovaný za slovenského zástupcu do
štruktúry vzdelávacej akadémie WDSF Mgr. Matej Chren, PhD.
Rada navrhla aj ďalších slovenských zástupcov do štruktúr WDSF - MUDr.Janu Hradilovú
(WDSF Medical Committee) a Mgr. Petra Horáčka (WDSF subkomisia pre Hall of Fame).
V práci pre WDSF budú naďalej pokračovať Ing.Peter Loja ( Disciplinary Council)
a Mgr.Petr Horáček ( Historical Committee).
Problematickou sa naďalej javí oblasť vnútrozväzovej legislatívy, osobitne jej základných
dokumentov (Stanov a Poriadkov). Poverení zástupcovia Rady pokračovali v rokovaniach
o návrhu nových stanov (v snahe zväzové legislatívne dokumenty zjednodušiť
a modifikovať tak, aby mali univerzálnejší charakter aj smerom do budúcnosti). Autor
nových stanov, Ing. Peter Ivanič (člen Rady poverený otázkami legislatívy), pripomienky
z posledných rokovaní zapracoval. Rada verí, že po dôkladnom preštudovaní
a pripomienkovaní členská základňa príjme túto novú koncepciu.
SZTŠ sa v zastúpení prezidentom Mgr.Petrom Horáčkom zúčastnil ako reprezentant
„malých zväzov“ prvej videokonferencie Učenej právnickej spoločnosti zo série
diskusných relácií („O budúcnosti slovenského športu alebo ... aké bude programové
vyhlásenie vlády pre oblasť športu?“). Diskusia sa uskutočnila 1. apríla 2020, s využitím

moderných komunikačných technológií. Jej účastníci prezentovali svoje názory na
financovanie, sponzoring, športovú infraštruktúru, športové poukazy, ale aj o zámeroch,
cieľoch vlády do budúcna a o ďalších iných otázkach. Pozvanie do diskusie prijali
odborníci zo slovenského športového prostredia, a to Ivan Husár, štátny tajomník
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Jozef Gönci, predseda správnej rady
Fondu na podporu športu, Martin Kohút, člen Výkonného výboru SZĽH, Peter Dedík za
Slovenský futbalový zväz a Petr Horáček, prezident SZTŠ.
https://video.sportnet.online/embed/5e86ec220c46b07e9eee660d
V oblasti ekonomickej Rada informuje, že príspevok uznanému športu v roku 2020
dosiahla hodnotu 415 190 Eur. Podiely pre jednotlivé sekcie sú rozdelené dohodnutým
percentilom (TŠ 274 025,00 €, IDO 117 167,00 € a RnR 23 998,00 €).
Ekonomickú agendu vedie naďalej firma Bilanx Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave. Na
konci roku 2019 firmu opustila pracovníčka zodpovedná za Slovenský zväz tanečného
športu, Zuzana Kirschnerová, a momentálne spravuje agendu osobne riaditeľka
a konateľka Bilanx Slovakia s.r.o., Dáša Guzmanová. Rada SZTŠ bola oboznámená
s tímom pracovníkov, ktorý bude v nasledujúcom období spravovať zväzovú ekonomickú
agendu.
Vyúčtovanie dotácie MŠVVŠ SR za rok 2019 bolo odoslané elektronicky na MŠ SR dňa
12.3.2020 o 16:05 hod. a v písomnej forme dňa 13.3.2020 doporučene s doručenkou.
Na základe rozhodnutia Rady bola ukončená spolupráca s s audítorskou firmou AUDIT
s.r.o. so sídlom v Košiciach a hlasovaním zo dňa 11.5.2020 schválená spolupráca s novým
audítorom Ing. Jaroslavom Kabátom, J&P, s.r.o. so sídlom v Bratislave. Podklady pre audit
boli audítorovi doručené 15.5.2020.
Kontrolórom športu SZTŠ, Miroslav Balún, vykonal kontrolu dokumentov dňa 09.06.2020
(podrobne viď Správa kontrolóra).
V období nútenej prestávky športovej činnosti od 9.3.2020- 21.5.2020 Rada riešila viaceré
otázky ohľadne dopadov obmedzení na športové kluby a odborníkov v športe.
Zabezpečovala informovanosť o nariadeniach a podmienkach činnosti a možnej podpore
odborníkom v športe. Vyplnila dotazník pre MŠVVŠ SR - dopad COVID 19 na čerpanie
verejných prostriedkov v športe a čaká sa na novelu zákona o športe, ktorá by mala
umožniť pohyb minimálneho percentilu prerozdelenia príspevku uznanému športu, aby
bolo možné podporiť kluby a ich činnosť ako kompenzáciu za obdobie krízového stavu.
V oblasti personálneho zabezpečenia sa neudiali žiadne zmeny.
Kontrolná činnosť : V súvislosti s využívaním prostriedkov štátnej dotácie prebehla dňa
6.3.-18.3.2020 zo strany Hlavnej kontrolórky športu Ing.Alice Fisterovej odborná kontrola
obsahu a zverejňovania zápisníc podľa § 21 ods. 2 a 3 Zákona o športe. Táto bola
ukončená bez negatívnych zistení pre zväz.
Svoju činnosť v zmysle platnej legislatívy vykonával aj Kontrolór športu SZTŠ p.
Miroslav Balún, ktorý svoje závery zhrnul v samostatnej správe.
V oblasti evidencie členskej základne pracoval a nadľudské výkony odvádzal Ing.
Miroslav Víťazka. V spolupráci s Radou sa vykonala kontrola plnenia podmienok
prijímateľov verejných prostriedkov podľa Zákona o športe, čo sa týka garantov
športových klubov.

Viacero klubov bolo vyzvaných na doplnenie dokladov potrebných do evidencie (určenie
odborného garanta, dokladovanie trénerského diplomu, výpisu z registra trestov,
dokladovanie platieb). Kluby svoje nedostatky doplnili.
O náraste členskej základne zväzu svedčí i nasledujúca štatistika :
K VZ 2019 (stav k 01.01.2019)
K VZ 2020 (stav k 31.12.2019)
Počet členov (hlasov) - 3841
Počet členov (hlasov) - 4050
Z toho TŠ – 1858
Z toho TŠ - 2037
IDO – 1847
IDO - 1864
RnR –136
RnR - 149
Počet klubov - 102
Počet klubov - 97
Z toho TŠ –66
Z toho TŠ - 65
IDO – 32
IDO - 29
RnR –4
RnR - 3
Stav k 1.6.2020
Počet členov - 3685
Z toho TŠ - 1884
IDO - 1684
RnR - 117
Počet klubov - 98
Z toho TŠ - 64
IDO – 31
RnR - 3
Rozhodca – 99
Funkcionár – 14
Sčitateľ - 3
Tréner – 138

Oblasť PR a marketingu fungovala v období od posledného VZ ako spolupráca
vedúceho PRaL úseku TŠ Ing. Tomáša Surovca a marketingovej manažérky Mgr.
Veroniky Špánikovej.
Tvoril sa aktívny obsah FB stránky „SZTŠ tanečný šport Slovensko“( 1643 sledovateľov,
čo je nárast o cca.200 osôb od septembra 2019), instagram (614 sledovateľov) pre
celozväzovú propagáciu a informovanosť členov. V spolupráci s Ing. Miroslavom
Víťazkom sa finalizuje dokončovanie prechodu na nový webový portál, spojený
s membery - evidenčným systémom. Aktuálne je predmetom činnosti doladenie
posledných požiadaviek objednávateľa a napĺňanie novej stránky potrebným obsahom.
Reklamná propagácia majstrovstiev Slovenska a Slovenských pohárov v TŠ bola po prvý
raz riešená spolupráci s reklamnou a umeleckou agentúrou Kalypso Agency, čo zväzu vo
výsledku prinesie aj príjem.
V oblasti obrazovej propagácie boli v období 2019- 2020 realizované 4 TV záznamy TŠ
v spolupráci s MeToo TV ( majstrovské súťaže ŠTT, 10T, World open ŠTT a LAT SOCH
a majstrovstvá Európy 10T mládež, http://www.metoo.sk/tancetv). V máji 2020 boli
odvysielané zostrihy MS v 10-tich tancoch 2020 na ARENASPORT TV. Aktuálne sa rieši
s RTVS zaradenie 2 častí „The best of 2019“ do vysielania. V máji 2020 začali práce aj na

vytvorení archívu tanečno-športových TV záznamov na kanáli Youtube, IDO záznamy sa
stanú súčasťou aj tohto kanála.
Z medzinárodných podujatí dobré meno SZTŠ a slovenských organizátorov pomohli šíriť
live streamy MeToo TV z Majstrovstiev Európy mládeže 10T (Bratislava , september 2019
umiestnený aj na webe WDSF. Bohužiaľ druhý plánovaný event so štatutárnymi súťažami
WDSF ME mládež ŠTT, ME PD ŠTT(v Košiciach) bol z dôvodov krízových opatrení
presunutý z júna na október 2020.
RnR Instagram má 316 sledovateľov. Prezentovaná je aj činnosť sekcie IDO- sledovanosť
FB stránky sekcie je 4203 osôb, Instagramu 2032 osôb. Odvysielané boli mnohé
livestream prenosy z domácich aj zahraničných súťaží IDO disciplín, prezentované boli
aj výsledky z významných súťaží v TV Markíza, JOJ a RTVS. Dancepower záznam bol
vysielaný aj na ARENA TV v roku 2019 viackrát. Je sprístupnený na internetovej
TV:http://www.metoo.sk/tancetv?relacia=dance-power-01
Zväz ako spoločná organizácia bol prezentovaný na spoločných akciách viacerých sekcií
SZTŠ: Tanečné dialógy, Keď to ženy roztočia a prezentácia na celoslovenskom
podujatí Športfestival 2019 v Trenčíne (stánok SZTŠ a tanečníci sekcie IDO SZTŠ v
galaprograme).
V období mimoriadnej situácie zapríčinenej pandémiou koronavírusu COVID-19 a s tým
súvisiaceho prerušenia vyučovania ako aj zákazu organizovať športové podujatia sa
viaceré kluby pustili do organizovania ONLINE vyučovania, seminárov a dokonca vznikli
aj medzinárodné sólo súťaže v tanci.
Jednou zo špecifických foriem propagácie zväzu bola spolupráca s SOŠV na tvorbe
vedomostného olympijského kvízu s možnosťou výhry, ktorý sa v čase mimoriadnej
situácie rozhodol upraviť tohoročné oslavy celosvetového Olympijského dňa na verziu
ONLINE súťaží a aktivít v mesiaci JÚN 2020.
Oblasť vzdelávania fungovala v uplynulom období po prvý raz s celozväzovým dosahom,
pričom množstvo aktivít prebiehalo v úzkej spolupráci s FTVŠ Bratislava (páni Chren
a Olej). V období od júna 2019 do júna 2020 postupne prebehlo trénerské vzdelávanie,
skúšky rozhodcov, tanečný kongres i odborné merania reprezentácie (podrobne viď Správa
Vzdelávacieho úseku).
Podrobné informácie o činnosti jednotlivých sekcií, vrátane výsledkov reprezentácie SR ,
nájdete vo Výročnej správe o činnosti SZTŠ.

3.

Správa o činnosti Sekcie tanečného športu SZTŠ za obdobie
06/2018 – 06/2019

Počas uplynulých 12 mesiacov pracovalo prezídium sekcie TŠ SZTŠ v tomto zložení :
Mgr.Petr Horáček – vedúci sekcie
Ing.Peter Ivanič – vedúci súťažného úseku
Mgr. Matej Chren, PhD. – vedúci vzdelávacieho úseku
Ing.Tomáš Surovec – vedúci úseku PR
Ing.Miroslav Víťazka – vedúci úseku evidencie
Predsedom Disciplinárnej a rozhodcovskej komisie bol Mgr. Ivan Bielický.
Počas uvedeného obdobia prebehli 3 riadne zasadnutia ( 21.11.2019, 28.1.2020
a 28.5.2020) a 2x hlasovanie per rollam ( 29.4. a 23.5.2020).
Členovia prezídia TŠ boli vzhľadom k danej personálnej situácii vo zväze všetci okrem
práce pre sekciu TŠ vyťažení aj činnosťami pre celozväzové záležitosti, tieto aktivity
nebolo a nie je možné oddeliť.
Výška štátneho príspevku uznanému športu pre rok 2019 umožnila okrem bežných
výdavkov sekcie finančne podporiť aj tieto aktivity :
Repre-sústredenia juniorov, mládeže , do 21 rokov a seniorov
Odmeny reprezentantom za výnimočné výsledky 2019 Semifinále MS a ME,
Finále MS a ME a Akademické ME– spolu 14párov
finančná podpora tréningovej prípravy pre finalistov MSR dospelých, PD,
mládeže a do 21 rokov
TV záznamy z Majstrovstiev Slovenska a Majstrovstiev sveta a Európy
podpora organizácie Majstrovstiev sveta PD Master Class (ŠTT a LAT)
a Majstrovstiev Európy dospelých 10T + Košice Open
podpora Majstrovstiev Európy mládež 10T a Akademických majstrovstiev
Európy + SOCH v Bratislave
podpora odborných športových meraní pre reprezentantov na FTVŠ BA
podpora prekladov a odborných publikácií o TŠ
Možno aj toto sú dôvody, prečo slovenskí reprezentanti v období 06/2019 – 06/2020
pokračovali úspešne v dosahovaní významných výsledkov v TŠ. Za všetky úspechy
spomeňme aspoň semifinálové a finálové umiestnenia našich párov :
2019
-

Semifinále MS a ME
Maiello/Vargová - senior I
Buda/Budová - mládež
Korpás/Murajdová - mládež
Tanka/Tanka-Feketová - PD
(7.m.)
Ševčík/Polotniak - do 21rokov
Marček/Marčeková - senior III

-

Finále MS a ME
Buda/Budová - mládež
Eliáš/Hradilová– PD

MS 10T(9.m.)
MS 10T (7.m.),ME STT(10.m.),
MS STT (12.m.)
ME STT(11.m.)
ME LAT (11.m.),MS showdance LAT
MS STT(12.-14.m)
MS STT (10.m.)

ME 10T (4.m.)
MS showdance LAT(4.m.)

Štec/Popova - dospelí
Turebekov/Imbondo - dospelí
Schavel/Copp - PD MasterClass
Hein /Krnčanová - PD MasterClass
Béreš/Bérešová - senior 2
-

Akademické ME
Baka/Farkašová Tóth/Indrová kombi
Turebekov/Imbondo Ponist/Majtánová

ME 10T(6.m.)
ME showdance STT(2.m.)
MS showdance STT (3.miesto)
ME showdance LAT(8.m.)
MS STT(1.m.)
MS LAT(1.m.)
MS LAT (1.m.)

LAT (1.m.)
LAT (2.m.), STT (6.miesto) – víťazi
STT (2.m.)
LAT (5.m.)

2020
Maiello/Vargová - senior I
Buda/Budová - mládež

MS 10T(4.m.) a MS ŠTT( 17.m.)
ME 10T (5.m.)

Darilo aj na poli športovej diplomacie – vďaka publikačnej činnosti a dlhoročnej praxi bol
Mgr.Matej Chren, PhD. nominovaný za slovenského zástupcu do štruktúry vzdelávacej
akadémie WDSF. Ďalší nominovaní slovenskí zástupcovia do štruktúr WDSF - MUDr.
Jana Hradilová (WDSF Medical Committee) a Mgr. Petr Horáček (WDSF subkomisia pre
Hall of Fame). V práci pre WDSF budú naďalej pokračovať Ing.Peter Loja (Disciplinary
Council) a Mgr.Petr Horáček (Historical Committee).
V uvedenom období sa vedeniu SZTŠ podarilo pre Slovensko získať organizáciu 3
svetových šampionátov ( dva v roku 2019, 1v roku 2020) a štyroch ME ( 2x 2019, 2 x
2020).
Obrovskú prácu počas predmetného obdobia vykonal Vzdelávací úsek, ktorý pokračoval
v práci na základe poverenia Rady pracoval v novom celozväzovom zložení. Pôvodné
zloženie vzdelávacieho úseku TŠ pôsobilo ako poradná a podporná komisia. Detaily o
práci celozväzového úseku aj vzdelávacieho úseku TŠ nájdete v samostatnej správe. Za
všetky činnosti spomeňme aspoň prebiehajúce vzdelávanie trénerov II.kvalifikačného
stupňa a vzdelávanie I.kvalifikačného stupňa, ktoré čaká na spustenie v najbližších
týždňoch. Organizovanie reprezentačných sústredení od juniorov až po seniorské
kategórie, pripravované skúšky rozhodcov a v období „koronakrízy“ tvorba nových
štatútov a poriadkov, ktoré ešte len čakajú na schválenie.
V rámci vzdelávania spomeňme aj učebné texty Mgr. Mateja Chrena, PhD. „Dancesport“,
ktoré boli zaslaná partnerským zväzom WDSF a aj samotným orgánom WDSF, do WDSF
komisie vzdelávania a partnerským zväzom. Aktuálne pripravuje aj dve monografie.
Rovnako Súťažný úsek pracoval v identickom obsadení. Tu sa hlavná pozornosť zamerala
na dokončenie úprav Súťažného poriadku, príprava a odskúšanie sčitateľského softvéru pre
hodnotenie AJS systémom pre slovenské poháre dospelých a MSR kategórií DO 21
a dospelých. V období nútenej prestávky v športových aktivitách kvôli síreniu
koronavírusu bolo najdôležitejšou úlohou SÚ informovať členskú základňu, čo prebiehalo
na výbornú na web stránke www.szts.sk a tiež na sociálnych sieťach. Úsek taktiež riadil
a riadi optimalizáciu tvorby termínovníka súťaží, ktoré sa museli kvôli nariadeniam
krízového štábu SR zrušiť, alebo presunúť na obdobie od septembra 2020.

Úsek PRaL počas uplynulého roka prioritne pracoval na doriešení projektu novej web
stránky pre SZTŠ. V máji 2020 úsek odovzdal ukončený projekt web stránky Rade SZtŠ,
aby určila ďalej kompetentné osoby pre jej napĺňanie a ďalšie fungovanie. Za sekciu
Tanečný šport má fungovanie stránky na starosti vedúci PRaL.
Úsek PRaL uskutočnil v júni 2019 prieskum v tanečno-športových klubov všetkých troch
sekcií SZTŠ v oblasti využívania nástrojov online marketingu na ich propagáciu. Na
základe prieskumu bola vypracovaná publikácia “Využívanie online nástrojov marketingu
v tanečných kluboch”, ktorá interpretuje výsledky a ponúka klubom odporúčania na
zefektívnenie propagácie v tejto oblasti. Publikácia bola zverejnená aj na stránke SZTš. Na
práci sme spolupracovali s Tomášom Surovcom.
V máju tohto roku úsek PRaL realizuje ďalší prieskum v oblasti marketingu, ktorý
nadväzuje na ten z roku 2019. Prieskum sa venuje téme nástrojov propagácie tanečného
športu s výnimkou online priestoru a jeho popularite v regiónoch. Skúmame v ňom
tentokrát nástroje propagácie klubov mimo online priestoru. Rovnako ako v prvom prípade
budeme výsledky interpretovať v publikácii s odporúčaniami pre klub. Na práci
spolupracujeme s Milošom Tigyim.
Úsek PRaL začal vzdelávanie zástupcov klubov v oblasti marketingu. Dôvodom je
dôležitosť pozitívnej propagácie tanečného športu s informáciou o úžitku tanečného športu
pre deti a mládež v regiónoch, kde kluby pôsobia. Zatiaľ prebiehalo vzdelávanie vo forme
prednášok na Kongrese rozhodcov. V budúcnosti plánuje úsek PRaL samostatné
koncepčné vzdelávanie v oblasti marketingu pre zástupcov klubov.
Úsek PRaL zabezpečil výrobu reklamných predmetov s logom SZTŠ - odznaky, kravaty,
šatky pre porotcov. Odznaky dostali TOP porotcovia a štáb na MSR ŠTT vo februári 2020
v Leviciach. Šatky a kravaty mali byť prvý krát prezentované na MSR LAT v Banskej
Bystrici. Z dôvodu presunu MSR LAT kvôli pandémii sa presunul aj tento zámer úseku na
september 2020.
Úsek PRaL zabezpečoval aj v tomto roku zápisnice zo zasadnutí prezídia sekcie TŠ.
Ďalšie aktivity úseku PRaL boli spojené s celozväzovými aktivitami. Tieto aktivity sú
detailnejšie popísané v správe Rady SZTŠ.
Prezident môže konštatovať, že prezídium sekcie i jednotlivé komisie v uplynulom období
pracovali koncepčne a v medziach svojich ľudských a pracovných možností sa snažili
zabezpečiť fungovanie sekcie TŠ čo najfundovanejšie, za čo im patrí úprimné
poďakovanie.

4.

Správa o činnosti sekcie módnych tancov a disciplín IDO v
roku 2019 a v 1. polovici roku 2020

Rok 2019 sa pre sekciu IDO niesol v znamení aktivity, progresu a úspechu. Okrem
každodenného tréningového procesu v kluboch činnosť sekcie vyplnila bohatá domáca
súťažná sezóna a kvalitná medzinárodná reprezentácia, ale pribudli aj mnohé ďalšie
aktivity súťažného aj nesúťažného charakteru.

Regionálne konferencie
V roku 2019 a začiatkom roka 2020 sa po dobrej odozve a skúsenosti z roku 2018
uskutočnili 3 regionálne konferencie sekcie IDO – diskusné a informatívne stretnutia so
zástupcami klubov. Regionálne konferencie mali informatívno-inštruktážny charakter
(evidencia, financie, súťažný a nominačný systém, legislatíva...) a zároveň boli
príležitosťou získať spätnú väzbu od zástupcov klubov a tiež poskytli priestor na
zodpovedanie prípadných otázok. Regionálne konferencie sa konali v priestoroch
tanečných klubov (Spektrum, Grimmy, Deep) a náklady boli iba na cestovné 1 osoby.
V roku 2019 sa regionálne konferencie uskutočnili 10. januára v Bratislave (13 prítomných
z 9 klubov), 12. januára v Prešove (18 prítomných zo 7 klubov) a 13. januára v Martine (14
prítomných z 8 klubov).
V roku 2020 sa regionálne konferencie uskutočnili 9. januára v Bratislave (11 prítomných
z 8 klubov), 11. januára v Prešove (15 prítomných z 8 klubov) a 12. januára v Martine (10
prítomných zo 6 klubov).

Kongres sekcie IDO
Každoročne sa začiatkom roka koná kongres sekcie IDO pre vedúcich a zástupcov klubov,
choreografov, trénerov a školenie rozhodcov a funkcionárov súťaží. Hlavným zámerom
kongresu je vzdelávať, rozširovať vedomosti a poznatky. Rozhodcovia disciplín IDO
(špecializujú sa na jednotlivé disciplíny a skupiny disciplín) majú povinnosť každoročnej
účasti na kongrese za účelom obnovenia a potvrdenia platnosti licencie rozhodcu. Kongres
má aj funkciu spoločenskú, je to jediná príležitosť, kedy sa stretnú zástupcovia klubov,
predstavitelia rôznych disciplín a rôznych štýlov, aby zhodnotili predošlý súťažný rok,
pripravili sa na ďalší, konfrontovali svoje poznatky, názory, skúsenosti…Tým, že
slovenské aj medzinárodné súťaže sa konajú iba v jednej disciplíne (napr. súťaž v štýle
hip-hop, súťaž disco, alebo súťaž jazz a moderna), ľudia z týchto rozmanitých tanečných
sfér a komunít sa počas roku stretávajú minimálne alebo vôbec.
Kongres v roku 2019 sa uskutočnil v Bratislave 1. – 3. 2. za účasti 85 osôb z 28 klubov,
okrem výkladu aktuálnych poriadkov boli jeho súčasťou prednášky z oblasti psychológie,
výživy, akrobacie v disciplínach IDO, regenerácie. Okrem prednášok a ukážkových
praktických lekcií boli súčasťou kongresu aj podrobné rozbory súťažných vystúpení a ich
hodnotenie.
Dejisko kongresu v roku 2020 sme presunuli smerom na východ do Liptovského Hrádku.
Kongres sa uskutočnil 31. 1. – 2. 2. (účasť 65 osôb z 28 slovenských klubov od Levíc až
po Prešov), okrem výkladu aktuálnych poriadkov sa uskutočnili prednášky (niektoré
spojené aj s praxou): Tanečno-pohybová terapia s psychologičkou; Prepojenie súčasného
tanca so street technikami; Základy poskytovania 1. pomoci s inštruktorkou z Červeného
kríža; Základy tanečnej techniky, rozbory súťaží a ich moderované hodnotenie a ďalšie.
Súčasťou kongresu boli aj otvorené rokovania troch významných komisií: Hip-hop
komisie, Disco komisie a Artovej komisie.

Majstrovstvá Európy na Slovensku
Rok 2019 bol výnimočný pre sekciu IDO tým, že na Slovensko sa po desiatich rokoch
vrátila medzinárodná súťaž (prvú hostilo Slovensko v roku 1994): MAJSTROVSTVÁ
EURÓPY DANCE POWER v disciplínach Street Dance Show, Disco Show a SVETOVÝ
POHÁR Disco Dance, Disco Freestyle. Súťaž sa uskutočnila 6. – 9. júna 2019, v HANT
Aréne Bratislava pod záštitou International Dance Organization a s významnou podporou
SZTŠ a Ministerstva školstva SR. Organizátorom bolo tanečné štúdio ASSOS Nelux
Bratislava, odborným garantom sekcia IDO SZTŠ. Súťaž prišiel pozdraviť aj Prezident
SZTŠ Petr Horáček.
Podujatie bolo jedným z vrcholných športovo-tanečných podujatí na Slovensku v roku
2019 s účasťou 1600 tanečníkov zo 16 európskych krajín. Súťaž bola určená pre najvyššiu
výkonnostnú kategóriu a súťažné kategórie sólo, duo, skupiny (3 – 7 tanečníkov) a
formácie (8 – 24 tanečníkov). Súťažili tanečníci vo vekovej kategórii deti (8 – 11 rokov),
juniori (12 – 15 rokov) a dospelí (16 rokov a viac).
Na Majstrovstvách EURÓPY DANCE POWER bolo udelených 21 titulov MAJSTROV
EURÓPY a 23 prvenstiev v súťaži Svetového pohára.
Najúspešnejšou krajinou v titulárnej disciplíne Street Show bolo Slovinsko, najúspešnejšou
celkovo (disciplíny Disco, Street Show, Disco Freestyle) bola domáca slovenská
reprezentácia.
Hodnotenie súťaže účastníkmi aj medzinárodnými predstaviteľmi bolo mimoriadne
pozitívne.

Domáce súťaže – pohárové a majstrovské
Sekcia IDO v spolupráci s organizátormi usporiadala v roku 2019 12 domácich súťaží, v
trvaní celkom 22 súťažných dní (Bratislava, Prešov, Martin, Košice, Levice, Považská
Bystrica, Nitra, Trenčín, Šaľa; jednotlivé súťaže s účasťou od 11 do 33 klubov a 280 až
1400 tanečníkov, najlepšia účasť bola v Prešove na súťaži GRIMMY Cup, kde boli aj
disciplíny
pre
začiatočníkov
a hobby
charakteru).
Najviac súťaží bolo v disciplínach disco sólo, duo, skupiny (kategorizácia A, B, C) a hiphop sólo (kategorizácia A, B) a hip-hop duo, skupiny.
Treba vyzdvihnúť pokračovanie spolupráce s organizátormi sekcie TŠ – menovite
s Akadémiou tanca v Nitre v súvislosti s podujatím Pribinov pohár.
V roku 2019 sa na pohárových súťažiach uskutočnili opäť aj Break battlové súťaže a tiež
sa uskutočnili prípravné kroky na vypracovanie koncepcie prípravy v tejto disciplíne
smerom k olympizmu.
Najvýznamnejšie v roku 2019 boli 3 majstrovské a nominačné súťaže:
- MSR Jazz, Moderna, Show 2019 v Liptovskom Hrádku – 2 dni, 376 tanečníkov z
11 klubov;
- MSR Hip Hop 2019 v Košiciach – 2 dni, 1034 tanečníkov z 28 klubov (popri
majstrovských a nominačných disciplínach boli aj niektoré disciplíny hobby
charakteru);
- MSR Disco a Street 2019 v Leviciach – 2 dni, 906 tanečníkov z 21 klubov
V 1. polroku 2020 sekcia IDO v spolupráci s organizátormi usporiadala domácu pohárovú
súťaž v Leviciach Unlimited Dance Cup (9. februára). Súťaži v Leviciach predchádzali
workshopy s lektormi z Českej republiky a Švédska (Oscar Aslund, Marco Běhal a Lída
Karlík Fišrová). Samotnej súťaže sa zúčastnilo 326 tanečníkov z 15 klubov, súťažili všetky
vekové kategórie (mini, deti, juniori a dospelí) sólo, duo, skupiny a všetky výkonnostné
kategórie Disco (D, C, B, A). Na súťaži v Leviciach mali premiéru upravené súťažné
pravidlá a obmedzenia pre najnižšie vekové a výkonnostné kategórie.

Všetky ostatné súťaže boli z dôvodu karantény termínovo presunuté na jeseň 2020, resp.
na rok 2021.
V období karantény sekcia IDO bola mimoriadne aktívna na Facebook-u a Instagrame –
projekt „Tanec nepozná karanténu“ (foto a videá tanečníkov) a tiež preberanie online
lekcií medzinárodných lektorov z rôznych tanečných štýlov (jazz, disco, hip-hop, step,
salsa, moderna...).
Početne boli účasťou na súťažiach a v členskej základni v roku 2019 najviac zastúpené
deti (do 11 rokov), druhá najpočetnejšia veková skupina boli juniori (12 – 15 rokov),
hlavná veková kategória bola počtom najslabšia – ale rozdiely nie sú veľké (niekoľko
desiatok). V mnohých kluboch sa venujú aj najmladším tanečníkom (do 7 rokov) a stále
populárnejšia je kategória nad 31 rokov (bývalí aktívni tanečníci ale aj rodičia
tanečníkov).
Najmladší tanečníci (do 7 rokov = mini) už súťažia, predovšetkým disco, o niečo menej
hip-hop a formačne aj v ďalších disciplínach – túto najmladšiu a kvalitnú základňu nám
závidia mnohé krajiny.
V roku 2019 pokračovali projekty spojenej reprezentácie z rôznych klubov v niektorých
disciplínach Slovak Dance Team (Disco dance formácia dospelí – tanečníci zo 6
slovenských klubov; majstri SR a víťazi svetového pohára 2019, 4. miesto z Majstrovstiev
sveta 2019, 5. miesto z ME 2019).

Slovenskí tanečníci a funkcionári na medzinárodných súťažiach
Slovenskí tanečníci sa v roku 2019 zúčastnili 12 medzinárodných súťaží IDO, z toho 3
boli dvojdňové, ostatné 4 – 6 dňové (disciplíny všetkých 3 departmentov) a 2 súťaží
WDSF (Breaking a Disco open). Slovenskí tanečníci boli mimoriadne úspešní – v Děčíne
aj v Bratislave bolo Slovensko najúspešnejšou krajinou (MS a ME Street Show a
SP Disco), darilo sa aj tanečníkom na súťažiach artových disciplín (jazz, moderna, show
dance) a v disco dance, tanečníci sa nestratili v tradične silnej konkurencii hip-hopových
súťaží a po rokoch sme sa vrátili aj na medzinárodné súťaže párových disciplín a salsy.
Slovenskí tanečníci vytancovali na medzinárodných podujatiach mnohé medailové a
finálové umiestnenia, z nich najcennejšie sú tie z majstrovstiev sveta, hlavne zo súťaží s
vysokou účasťou (napr. 6. miesto v kategórii sólo dospelé ženy v konkurencii 90
tanečníčok z 24 krajín na MS IDO Hip-hop s celkovou účasťou 3000 tanečníkov z 30
krajín, alebo 3.miesto v súťaži MS junior show dance sólo ženy v konkurencii 47
súťažiacich z 19 krajín a 2 kontinentov, alebo 1.miesto na MS disco skupiny deti
v konkurencii 29 skupín, 6.miesto na MS junior disco duo z 91 dvojíc a veľa podobných
príkladov). Celkovo Slovensko v roku 2019 získalo 9 zlatých umiestnení na IDO
Majstrovstvách sveta, 13 na Majstrovstvách Európy a mnoho ďalších medailových a
finálových umiestnení (najviac v detskej a juniorskej vekovej kategórii). Slovenské
výpravy tanečníkov boli početne rozmanité – v závislosti od súťažnej disciplíny, kategórií
a dejiska súťaže: počet súťažiacich na medzinárodných súťažiach IDO sa pohyboval od 18
(MS Salsa, MS Jazz) až po 700 (súťaž ME Street show a Svetový pohár Disco v
Bratislave), dominovali výpravy v počte 100-250 tanečníkov.
Okrem súťaží IDO naši tanečníci uspeli aj na súťaži WDSF Disco Open v Belehrade, kde
získali 2 zlaté umiestnenia (sólo a duo). Faktom zostáva, že úroveň súťaží WDSF v
módnych disciplínach (napr. disco) zatiaľ nedosahujú úroveň medzinárodných súťaží IDO
(podmienky súťaže, počet a kvalita účastníkov, pravidlá súťaže..) a výsledky z týchto
súťaží nemajú takú váhu a hodnotu ako zo súťaží IDO (srbský tanečník - WDSF
vicemajster sveta disco dospelých súťažil v konkurencii 10 tanečníkov, ženy a muži spolu,
pre porovnanie - na súťaži IDO MS 2019 súťažil v kategórii mužov v konkurencii 31
mužov z 9 krajín a obsadil až 15.miesto).

Slovenské kluby a tanečníci investujú nemalé finančné prostriedky na reprezentáciu
(cestovné náklady, viacdňové pobytové náklady), lebo sa mnohí okrem individuálnych
sólo a duo kategórií venujú i kolektívnym kategóriám (skupiny a formácie). Vedenie
sekcie IDO preto veľmi zodpovedne pristupuje k rozhodovaniu o pridelení príspevkov na
reprezentáciu a v kritériách dôsledne zohľadňuje viaceré kritériá (umiestnenie, počet
súťažiacich v danej disciplíne a kategórii, počet zúčastnených krajín, úroveň súťaže –
príspevky sú iba za výsledky na MS a ME). V roku 2019 bolo celkom rozdelených 28 596
eur 26 klubom sekcie IDO. Príspevky sa pohybovali od 7 do 3920 eur a v prípade všetkých
klubov tvoril tento príspevok minimálny zlomok celkových nákladov na vycestovanie a
reprezentáciu.
Členka Rady SZTŠ a tiež vedenia sekcie IDO PhDr. Hana Švehlová aktívne pôsobila aj
v roku 2019 v Prezídiu IDO - International Dance Organization (vo funkcii je od roku
1998) a tiež v pozícii Performing Arts Department Director.
Dominika Kocourková pokračovala vo funkcii Chairperson medzinárodnej komisie IDO
pre Street Dance Show (vo funkcii je od roku 2014) .
Slovensko malo v roku 2019 svojich zástupcov v medzinárodnej porote na 8 súťažiach
(disco, hip hop, street show, jazz, moderna, show dance) a H. Švehlová pôsobila vo funkcii
Supervisor alebo Chairperson of Judges na 3 súťažiach IDO majstrovstiev sveta alebo
Európy.

Nesúťažné podujatia na Slovensku
Sekcia IDO v roku 2019 reprezentovala SZTŠ so svojimi tanečníkmi na jesennom
podujatí, festivale neolympijských športov Športfestival v Trenčíne za účasti
predstaviteľov Ministerstva školstva (na podujatí vystúpili aj tanečníci sekcie tanečného
športu).
Tanečníci sekcie IDO sa exhibične predstavili na podujatí sekcie TŠ – Slovak Open
Championship (jeseň 2019).
Sekcia IDO v roku 2019 iniciovala a organizačne pripravila spoločné podujatie všetkých
sekcií SZTŠ „Tanečné dialógy“, ktoré sa uskutočnilo 9. 11. v Prešove v Grimmy Dance
centre.
Podujatie bolo otvorenou konferenciou pre zástupcov klubov zo všetkých 3 sekcií SZTŠ –
jeho obsah tvorili informačné prednášky o jednotlivých sekciách: informácia o histórii,
vývine, úspechoch, postavenie vo svete a tiež perspektíva a priority jednotlivých sekcií (za
sekciu TŠ P. Vidašič; za IDO H. Švehlová; zástupca sekcie RNR sa, žiaľ, nemohol
zúčastniť), po prednáškach nasledovala diskusia (možnosti a prieniky budúcich spoločných
aktivít sekcií; priestor na súťažiach; zohľadnenie „východu“ pri plánovaní vzdelávacích
a iných aktivít SZTŠ), prítomní ocenili možnosť výmeny informácií a možnosť lepšie
spoznať iné sekcie). Súčasťou podujatia boli aj praktické workshopy z vybraných štýlov
sekcií SZTŠ.
Podujatie „Tanečné dialógy“ v Prešove sa uskutočnilo súbežne s podujatím „Keď to ženy
roztočia“, ktoré spoluorganizoval Slovenský olympijský a športový výbor, komisia ženy
a šport (zodpovedná za SOŠV bola Monika Šišková) a workshopy oboch podujatí sa
prelínali a dopĺňali.
Lektori workshopov: LATINO DANCE – Milan Plačko, JAZZ – Olexander
Kulikov, DISCO DANCE – Dominika Kocourková, HIP-HOP – Marek Marow Homola,
BREAKING – Miroslav Čučko
O workshopy bol obrovský záujem a mali výbornú účasť: na 11 lekciách (pôvodne
boli plánované 4) sa v 3 tanečných sálach vystriedalo viac ako 200 záujemcov rôzneho

veku, začiatočníci aj pokročilí, rodičia, verejnosť, športové aerobičky, žiaci ZŠ Laborecká
Humenné,
tanečníci
klubov
z Prešova,
Košíc
a
ďalší.
Obe podujatia koordinovala sekcia IDO SZTŠ a organizačne ich pripravil a realizoval
kolektív vedenia klubu GRIMMY Prešov, ktorý poskytol aj občerstvenie. Náklady na
podujatie boli celkom 649,30 eur, z toho 349,30 zo sekčného účtu IDO SZTŠ a 300 zo
spoločného
účtu
SZTŠ.
Druhé podujatie „Tanečné dialógy“ sa uskutočnilo 11. 12. 2019 v Bratislave v UNI dance,
ale bolo účasťou podstatne slabšie (predvianočné obdobie) a ostalo v polohe diskusného
fóra za účasti prítomných zo všetkých 3 sekcií. Náklady boli nulové, občerstvenie poskytlo
UNI dance.
-

-

Vedenie sekcie IDO a Rada SZTŠ

V roku 2019 reprezentovali sekciu IDO v Rade SZTŠ Miroslav Frolo a Hana
Švehlová, pravidelne sa zúčastňovali rokovaní Rady a podieľali sa na rozhodnutiach
a činnosti Rady SZTŠ.
Sekciu IDO v roku 2019 viedli Alenka Majeríková, Miroslav Frolo, Ingrid Fabian,
Dominika Kocourková, Bohumil Kadúc, Hana Švehlová a Edina Tóthová za Daniela
Antálka (opustil vedenie z dôvodu veľkej pracovnej zaneprázdnenosti). Rokovania vedenia
sekcie sa uskutočnili v mieste a termínoch konania súťaží a kongresu (Bratislava 3x,
Trenčín) a jedno rokovanie sa uskutočnilo v Liptovskom Hrádku. Vedenie využívalo
možnosť komunikovať a rozhodovať v období medzi zasadnutiami formou hlasovania „per
rollam“, t.j. emailom, čo prispelo k zrýchleniu niektorých procesov a rozhodnutí, ušetrilo čas a
predovšetkým náklady na cestovné. Vedenie úzko spolupracovalo s odborníkmi
z jednotlivých sekcií a pri svojich rozhodnutiach rešpektovalo názor jednotlivých komisií
(Disco komisia, Hip-hop komisia, Art komisia).
Vedenie rozhodovalo aj o financiách sekcie. V roku 2019 bol účet sekcie IDO
a RNR spoločný a financie boli na základe dohody percentuálne rozdelené. Vedenie sekcie
IDO tak rozhodovalo o použití podielu štátnych a tiež sekčných licenčných finančných
prostriedkov na reprezentáciu, talentovanú mládež, súťaže MSR, (presné a overiteľné
kritériá), zamestnanca, medzinárodné poplatky, náklady na vedúcich výprav, cestovné,
potreby pre sčítavanie a iné výdavky.
Sekcia IDO má jedného zamestnanca (H. Švehlová) hradeného zo sekčného
rozpočtu a licenčných poplatkov členov sekcie IDO, obsahom jej činnosti je koordinácia
prípravy reprezentačných výprav, rozosielanie pokynov o súťaži, príprava podkladov pre
vedúceho výpravy; zápisnice zo zasadnutí, spracovanie podkladov k účtovníctvu sekcie pre
firmu Bilanx, v spolupráci s A. Majeríkovou prihlasovanie na súťaže IDO cez internet,
príprava a organizačné zabezpečenie kongresu a konferencií sekcie, evidencia archívu a tiež
súťažnej aj nesúťažnej dokumentácie, tvorba potvrdení pre potrebu členov sekcie IDO
(študenti, regionálne projekty...), administrácia úhrady štartovného a medzinárodných
poplatkov IDO, zverejňovanie a zasielanie informácií členom sekcie IDO, spracovanie
podkladov rôzneho druhu za sekciu pre celozväzové potreby SZTŠ, administratíva súťažného
informačného systému sekcie .

Propagácia
Mimoriadne aktívna je Facebook stránka sekcie IDO SZTŠ, príspevky sú pridávané denne
a stránka mala ku dňu 7. 6. 2020 4203 sledovateľov (pre porovnanie, Facebook TŠ SZTŠ ich malo
1635), sekcia IDO je aj na Instagrame (2035 sledovateľov). Administrátormi FB sú
Dominika Kocourková a Hana Švehlová, administrátorom Instagramu Dominika Kocourková.
Kluby a tanečníci sekcie IDO a ich aktivity a úspechy boli opakovane prezentované
v regionálnych televíziách a regionálnej tlači.

Tanečníci sekcie IDO v roku 2019 viackrát prezentovali SZTŠ a výsledky zo súťaží v
televíziách Markíza, JOJ a na Jednotke (v hovorených vstupoch s vysvetľujúcim
predstavením celého zväzu SZTŠ a jeho 3 sekcií).

Jubilanti
Rok 2019 bol aj rokom jubilantov z radov osobností sekcie a tiež z radov aktívnych
klubov.
V roku 2019 okrúhle životné jubileum oslávila Alenka Majeríková (členka vedenia sekcie
IDO, choreografka súboru Jessy Vavrišovo, významná osobnosť, rozhodkyňa
a funkcionárka sekcie IDO) a tiež Mirko Frolo (člen Rady SZTŠ a vedenia sekcie IDO,
choreograf súboru DEEP Dance Club Martin, významná osobnosť, rozhodca a organizátor
súťaží sekcie IDO).
Z klubov oslavovali SONNY Senica (30 rokov tanečného a súťažného pôsobenia)
a JUMPING Šaľa (25 rokov tanečného a súťažného pôsobenia).
ZÁVER
Sekcia IDO je súčasťou spoločného národného športového zväzu SZTŠ od konca roka
2016, ale proces skutočného zblíženia, zjednotenia a prispôsobenia stále trvá a vyžaduje si
ešte veľa trpezlivosti, vzájomného rešpektu a spoločného úsilia. Tri sekcie SZTŠ sú veľmi
rozdielne: počet a charakter súťažných disciplín, dominancia iných súťažných kategórií
(TŠ a RNR páry, IDO skupiny a formácie), súťažné pravidlá a mnohé ďalšie špecifiká
a rozdiely. Dobrým signálom k prehĺbeniu zbližovania boli Tanečné dialógy, spoločné
vzdelávanie trénerov, ale aj prospešná činnosť Veroniky Špánikovej, ktorá na FB,
Instagrame a inými formami prepája všetky sekcie SZTŠ.
Spája nás jedno – TANEC ako estetická podoba pohybu športového charakteru – a na
tomto základe môžeme stavať, lebo tanec v jeho športovo-súťažnej podobe za to určite
stojí a jeho aktéri (tanečníci, tréneri, choreografi, funkcionári aj priaznivci) si to určite

5.

Správa činnosti sekcie akrobatického rokenrolu a boogiewoogie Rok: 06/2019 – 06/2020

ŠTRUKTÚRA
Zástupca v Rade SZTŠ za sekciu + Vzdelávanie:

Mgr. Peter Olej, PhD.

Súťažný úsek:

Mgr. Rastislav Baňas

Evidenčný úsek:

Mgr. Gabriela Kuklišová

Sekcia prešla ťažkým obdobím, ale po zmenách začína tvrdo pracovať. Za posledný
rok rozbehla hlavne súťaže a podporu nárastu členskej základne. Rok 2019 bol pre
akrobatický rock and roll nabitý množstvom súťaží a tvrdej práce. Rok 2020 síce začal
a bolo naplánovaných veľa súťaži a sústredení, ale všetko stopla pandémia.
Počet klubov:
Na Slovensku evidujeme 6 klubov s dlhoročnou činnosťou – RRC Hydrorock
Bratislava, ŠK Crazyrock Detva, VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava, Športujsnami
Dunajská Streda, z toho jeden Akadémia tanca v Nitre funguje ako sekcia pri materskom
klube, ktorý zahŕňa množstvo rôznych tanečných disciplín. Staro-nový klub, ktorý opäť
obnovil svoju činnosť je klub akrobatického rock and rollu v Smižanoch a na našu radosť
pribudol nový klub v Bratislave, ktorého členská základňa sa pekne rozširuje a na konci
sezóny sa zúčastnil už aj súťaže, zatiaľ ako neregistrovaný, ale dúfame v ďalšom roku sa
už zmení na status registrovaný.
Súťažné kategórie:
Za rok 2019 sme mali obsadené nasledovné kategórie:
 oficiálne kategórie pod hlavičkou WRRC: deti, žiaci, junior, C- kategória,
formácie: MDFD, MDFS,
 iné kategórie: DUO- girls, DUO-ladies, Včielky
Tieto nové kategórie (DUO) sa stávajú veľmi obľúbené a aj okolité štáty ich zaradili do
súťažných kategórií (Česká republika, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko), preto sa úroveň
a obťažnosť stále zvyšuje. Prispieva to k rozširovaniu členskej základne a kvalitnej
príprave tanečníkov na oficiálne kategórie.
Zvlášť dobrý projektom bolo vytvorenie začínajúcej kategórie Včielky, kde môžu
súťažiť aj neregistrovaný a začínajúci tanečníci. Túto kategóriu sme zaradili na každý
slovenský pohár, aby mali hlavne deti možnosť súťažiť a tak ich motivovať k ďalšej práci.
Podobnú kategóriu majú aj v Českej republike (Vlaštovka), na ktorej sa už naši tanečníci
s pravidelnosťou zúčastňujú. My sme ju zaradili ako bodovanú súťaž našej sekcie.
Súťaže v roku 2019:
SLOVENSKÉ POHÁRE:
 Jarná cena Crazycup Detva
 Pribinov pohár Nitra
 Jesenná cena Crazycup Detva,

Majstrovstvá Slovenskej republiky:

TOPOLNÍK (open - medzinárodné MSR)

Účasť našich členov na medzinárodných súťažiach: Dražice Cup Benátky nad Jizerou
Česká republika, Jarná cena Twist Říčany Česká republika, Kladno Česká republika,
Jihlava Česká republika, Black Cup Praha Česká republika, Jinonice Praha Česká
republika, Tulnn Rakúsko
Súťaž pre začínajúce páry: Vlaštovka Praha 2x, Česká republika
Súťaže organizované ako medzinárodná spolupráca: Írsko
SÚŤAŽE POD HLAVIČKOU WRRC:
 Svetový pohár Krakow Polsko,
 Svetový pohár Praha Česká republika,
 Svetový pohár Slavovski Brod Chorvátsko,
 Svetový pohár Zielona Gora Polsko.
Na zasadnutiach sekcie sme sa venovali hlavne týmto dôležitým bodom:
1. Čerpanie finančných prostriedkov sekcie za rok 2019.
2. Činnosť za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020 (reprezentácie, súťaže,
sústredenia).
3. Súťažne pravidlá a kategórie pre rok 2020.
4. Licenčné poplatky pre rok 2020 (tréneri, rozhodcovia, členovia sekcie) a
podmienky na získanie kvalifikácii a licencií.
5. Plán súťaží na rok 2020.
6. Schválenie nových legislatívnych materiálov prislúchajúcich do výlučnej
kompetencie Sekcie RnR po návrhu každého materiálu diskusia k návrhu.
7. Nová internetová stránka SZTŠ.
8. PR a marketing sekcie v spolupráci so SZTŠ a WRRC.

CIELE SEKCIE DO BUDÚCEHO ROKA
1. Zlepšiť a rozšíriť informovanosť trénerov a párov o tréningovom programe,
priblížiť športovú prípravu klubom a tým prispieť k zlepšeniu a skvalitneniu práce
trénerov a párov.
2. Vyššia tanečná a športová pripravenosť párov.
3. Dosiahnutie možnej najvyššej súťažnej kategórie.
4. Zlepšenie tréningových procesov v kluboch.
5. Zabezpečiť bezpečné tréningové jednotky pre všetkých členov.
6. Príprava párov všetkých kategórii a formácii (v rámci možností).
Spracovali: Gabriela Kuklišová, Peter Olej

6.

Výsledky súťaží sekcia TŠ za rok 2019

7.

Výsledky súťaží sekcia RnR za rok 2019 (spracoval R.Baňas)

8.

Správa Vzdelávacieho úseku tanečného športu a metodickovzdelávacej komisie SZTŠ za obdobie 6/2019 – 6/2020

Vážení členovia SZTŠ, predkladáme Vám správu vzdelávacieho úseku SZTŠ za
uplynulé obdobie 2019-2020. Správa sa bude skladať z dvoch častí. Prvá časť je za
vzdelávací úsek sekcie tanečného športu a druhá je za novovzniknutú metodickovzdelávaciu komisiu Slovenského zväzu tanečného športu.
V krátkosti vymenujeme aktivity Vzdelávacieho úseku sekcie tanečného športu:
A. Rozhodcovia
1. Tanečný kongres 2020.
Témy a prednášajúci na Tanečnom kongrese:
 Sergio Roccatti (Pohyb na hudbu hodnotenie 6-9),
 Laura Zmajkovičová (Partnerské schopnosti a vedenie),
 Juraj Pavelek (Neurologické úrovne v mentálnom tréningu),
 Tomáš Surovec (Marketing v tanečno-športových kluboch),
 Peter Ivanič (AJS 3.0).
Tanečný kongres sa uskutočnil 26.1.2020 v Poprade. Zúčastnilo sa 64 osôb.
2. Rozhodcovské skúšky.
Skúšky rozhodcov sa z dôvodu pandémie COVID-19 uskutočnia na jeseň 2020.
B. Tanečné páry
3. Organizácia reprezentačných sústredení 2018-2019.
 31.8.-1.9.2019 - Reprezentačné sústredenie MLÁDEŽE A DO 21
(Bratislava). Ako lektori boli oslovení: Peter Stokkebroe a Domenico Soale.
 7.-8.9.2019 a 5.-6.10.2019 - Reprezentačné sústredenie JUNIOROV (Nové
Zámky). Ako lektori na Reprezentačné sústredenie JUNIOROV boli
oslovení:
Milan Bačiak
ŠTT
Matej Chren
LAT
Dávid Schavel
ŠTT
Pavel Imre
LAT
Milan Špánik
ŠTT
Marieta Plačková
LAT
 14.12.2019 - Reprezentačné sústredenie SENIOROV (Rimavská Sobota).
Ako lektori na Reprezentačné sústredenie SENIOROV boli oslovení:
Dušan Paška
ŠTT
Jiří Hein
LAT
Milan Špánik
ŠTT
Pavel Imre
LAT
4. Testovanie Reprezentácie SR – Reprezentácia SR tanečného športu vekovej
kategórie Juniorov, mládeže, do 21 rokov a dospelí bude absolvovať svoje
funkčnými testami a povinnou lekárskou prehliadkou v Diagnostickom centre prof.
Hamara na FTVŠ UK BA z dôvodu pandémie COVID-19 až na jeseň 2020.
C. Činnosť Vzdelávacieho úseku sekcie tanečného športu
5. Komplexná aktualizácia Kvalifikačného poriadku v záujme jednoznačnejších
formulácií, objektívnejších a zrozumiteľnejších pravidiel.
6. Zaoberanie sa rôznymi podnetmi od členskej základne a riešenie viacerých
problémov spadajúce do kompetencie VÚ. Všetky rozhodnutia VÚ je možné
sledovať v zápisniciach VÚ.
7. Zverejňovanie informácií na webe SZTŠ.
8. Počas obdobia 6/2019 – 6/2020 sa uskutočnili 2 zasadnutia VÚ.

V krátkosti vymenujeme aktivity Metodicko-vzdelávacej komisie SZTŠ:
A. Tréneri
1. Vzdelávanie trénerov II. Kvalifikačného stupňa.
MVK ukončila prednáškovú časť vzdelávania trénerov II. kvalifikačného
stupňa. Posledný seminár sa uskutočnil prvý krát v histórií on-line formou
z dôvodu pandémie COVID-19. Vzdelávanie absolvovalo 20 účastníkov (17 TŠ
a 3 IDO). Záverečné skúšky sa uskutočnia 5.-6.9.2020 v Bratislave.
2. Vzdelávanie trénerov 1. Kvalifikačného stupňa.
MVK pripravila vzdelávanie trénerov I. kvalifikačného stupňa. Prihlásilo sa
spolu 42 záujemcov (18 TŠ a 24 IDO). Toto vzdelávanie má MVK v pláne
ukončiť aj so skúškami v roku 2020.
B. Činnosť MVK
3. Odborné a vedecké články.
4. Monografia - Mgr. Matej Chren, PhD.
5. Riešenia podnetov z členskej základne.
6. Komunikácia a jednania s FTVŠ UK Bratislava.
7. Zverejňovanie informácií na webe SZTŠ.
8. MVK v spolupráci s PhDr. Hanou Švehlovou a Mgr. Veronikou Špánikovou
vytvorilo na podnet Slovenského olympijského a športového výboru k oslavám
celosvetového Olympijského dňa vedomostný kvíz na témy ako história,
súťažný poriadok, pravidlá a osobnosti z Vášho športu.
9. Vypracovanie celozväzovej smernice vzdelávania trénerov.
10. Príprava celozväzového štatútu reprezentanta SR.
11. Príprava celozväzovej smernice TOP TÍMU SR.
12. Príprava celozväzovej smernice talentovanej mládeže
13. Počas obdobia 6/2019 – 6/2020 sa uskutočnilo 9 zasadnutí

9.

Správa ekonomického úseku

SZTŠ dostalo spoločnú dotáciu po spojení zväzov v takejto špecifikácií:
Dotácie
Príspevok uznanému športu SZTŠ
Finančné odmeny pre športovcov a trénerov
Celková výška dotácií v roku 2019

Výška dotácií v EUR
491 963,75
66 254,00
558 217,75

V roku 2019 bol zabezpečený plynulý chod ekonomického úseku a všetkých
ekonomických činností ako spracovanie účtovnej agendy, miezd a personalistiky
a príprava priebežného čerpania finančného príspevku uznanému športu. Ekonomický úsek
nezasahoval do určovania účelu úsekom, ale spolupracovalo s jednotlivými úsekmi na
forme vyúčtovania a dokladovania jednotlivých účelov.
Realizovali sa nasledovné projekty ako napr. vzdelávania trénerov, skúšky rozhodcov ,
tanečný kongres, sústredenia, dlhodobým projektom bola Encyklopédia súťažného tanca
na Slovensku 1957 – 2017, súťaž ,,2019 - DSE European University Championship“.
Nárok na príspevok klubom 15 % malo za SZTŠ 86 klubov.
Správu ekonomických činností zabezpečuje spoločnosť BILANX Slovakia s. r. o.,
Bratislava pod vedením Dáše Guzmanovej. Spoločnosť zodpovedá za vedenie a správu
ekonomiky, účtovníctva, miezd a personalistiky SZTŠ.

Ekonomické výstupy
V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení Slovenský
zväz tanečného športu od 1.1.2017 účtuje v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovníctvo v účtovnej jednotke je vedené externe spoločnosťou BILANX Slovakia s. r. o.
Účtovná agenda sa spracováva v účtovnom programe Fenix od spoločnosti Compeko CS a
mzdová agenda v účtovnom programe Human od spoločnosti HOUR s. r. o.
Účtovným obdobím je kalendárny rok.
Slovenský zväz tanečného športu je zriadený v právnej forme občianskeho združenia, ktorá
má povinnosť auditu , ktorá mu vyplýva z §9 Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. v znení
neskorších predpisov. Ročnú účtovnú závierku overila audítorská spoločnosť J&P, s. r. o.,
Búdková 33, 811 04 Bratislava, č. licencie UDVA 336.

Prehľad výnosov a nákladov organizácie
Výnosy
Zdrojom výnosov SZTŠ v zmysle stanov sú najmä:

• Dotácie zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR;
• Členské a interné poplatky;
• Poplatky z činnosti SZTŠ;
• Príspevky a dary.
Najväčší podiel z príjmov tvoria dotácie od MŠVVaŠ SR. Ďalšími významnými položkami
sú poplatky z činnosti Slovenského zväzu tanečného športu a zvyšok tvoria členské a
interné poplatky SZTŠ a iné výnosy.
Komentár k vybraným položkám:
SZTŠ dostalo v roku 2019 dotáciu MŠVVaŠ SR na bežné výdavky vo výške 491 963,75 €



Príspevky uznanému športu 491 963,75 EUR;
Finančná odmena za dosiahnuté výsledky a za celoživotnú prácu s mládežou:

Meno a priezvisko
David Schavel, Iryna Copp
Eva Pašková

Suma (v EUR)
2 500,00
500,00

Matej Štec, Elena Popová

2 250,00

Matej Štec, Elena Popová

12 000,00

Matej Štec, Elena Popová

1 504,00

Ing. Miroslav Víťazka

3 841,00

Miroslav Balún

3 380,00

Dôvod
za celoživotnú prácu s mládežou
odmena za II. miesto MS showdance
ŠTT 2018
náklady na zabezpečenie a prípravu
športovca – príspevky uznanému športu
podpora národného športového projektu
za vedenie členskej základne rok 2018,
2019
za činnosť kontrolóra rok 2018, 2019

Tržby z predaja služieb – poplatky z činnosti SZTŠ – medzi najvýznamnejšie patria:






Tržby za účasť na súťažiach – 15 368,00 EUR;
Tržby za odvolanie súťaží – 250,00 EUR;
Tržby za prestupy – 1 019,00 EUR;
Členské a tanečné kongresy – 4 533,00 EUR;
Poplatky za vzdelávanie – 10 525,00 EUR.

Náklady
Najvýznamnejšími nákladmi sú cestovné, mzdy, zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie, služby a osobitné náklady.
Komentár k vybraným položkám nákladov:
Spotreba materiálu :



Kancelárske potreby – 2 471,00 EUR;
Drobný majetok – 6 279,00 EUR;




Nákup poháre, medaile, ceny – 6 065,00 EUR;
Náklady na reprezentáciu – 768,00 EUR.

Cestovné náhrady:
Vyplatené cestovné náhrady podľa vypočítaného CP, tuzemské aj zahraničné, úsekom,
rozhodcom, trénerom aj športovcom:



Cestovné tuzemské, ubytovanie – 32 771,00 EUR;
Cestovné zahraničné, ubytovanie – 35 798,00 EUR.

Osobitné náklady:




Náklady na športové súťaže – 48 007,00 EUR;
Náklady na školenie trénerov, skúšky rozhodcov – 15 315,00 EUR;
Tanečné kongresy – 15 165,00 EUR.

Iné ostatné náklady :


Bankové poplatky – 1 246,00 EUR.

Ostatné služby:













Nájom nebytových priestorov – 15 549,00 EUR;
Nájom nebytových priestorov (skladné) – 1 497,00 EUR
Účtovné a mzdové služby – 17 460,00 EUR;
Audit a kontroling – 6 501,00 EUR;
Marketingový manažér – 832,00 EUR;
Rozhodcovské služby – 7 695,00 EUR;
Telefón, poštovné – 1 573,00 EUR;
Internet a softvérové služby – 2 075,00 EUR;
Poplatky – WDSF, IDO, RnR - 7 588,00 EUR;
Refundácia nákladov – dotácia na kluby 15 % - 70 873,66 EUR;
Edičná činnosť – 1 662,00 EUR;
Encyklopédia súťažného tanca na Slovensku 1957 – 2017 – 9 856,00 EUR.

Mzdové náklady:



Mzdy sú vyplácané na základe pracovnej zmluvy, kde je stanovená hrubá mzda, alebo
na základe dohody o pracovnej činnosti, kde je stanovená hodinová mzda.
Mzdy sú tvorené z hrubej mzdy alebo hodinovej mzdy na základe pracovnej zmluvy a
dohody o pracovnej činnosti.

SZTŠ v roku 2019 malo 3 zamestnancov z toho:
 Hlavný pracovný pomer – 3 zamestnanci
o mzdové náklady – 34 383,00 EUR;
o zákonné sociálne zabezpečenie – 11 505,00 EUR.

Prehľad finančných prostriedkov poskytnutý iným finančným jednotkám
P. č.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Účel
Organizovanie MS v tanečnom športe

Tanečný klub SOLUS Dance
Tanečné centrum FORTUNA
Podpora, finančná odmena
Poprad
Tanečný
klub
METEOR Účasť a príprava MS a ME, kategória:
Košice
dospelý
Ocenenie a odmena za športovú
DEEP DANCE klub
reprezentáciu
Accor – Pannosnia Slovakia,
Ubytovanie
s.r.o.
Zámocká 38
811 01 Bratislava
IČO: 35846160
MP – Media Production, s.r.o. Zhotovenie TV záznamov
Továrenská 4
811 09 Bratislava
IČO: 366559259
World Dance Sport Federation Členské poplatky, poplatky za karty,
Treasurer
poplatky za súťaže,
De Rhodanie 54
licencie
Switzerland
BILANX Consult, s.r.o.
Ekonomické služby
Kremnická 24
851 01 Bratislava
IČO: 50854291
TATRA REAL, a. s.
Prenájom priestorov
Dunajská 26
811 08 Bratislava
IČO: 31396437
Národné tenisové centrum, a.
Prenájom priestorov
s.
Príkopova 6
831 03 Bratislava
IČO: 35853891
Tanečné štúdio ASSOS Nelux Náklady
na
účasť
a prípravu
Bratislava
športovcov
Bajzova 5312/10
Talentovaný športovci
821 08 Bratislava
IČO: 42169631
Univerzita
Komenského
Lekárske prehliadky
v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava
IČO: 00397865
Victory sport, spol. s r. o.
Poháre, medaile
Junácka 6
831 04 Bratislava
IČO: 35774282
artflow s. r. o.
Zariadenie kancelárií
Mýtna 2888/27
811 07 Bratislava
IČO: 51801361

Suma v EUR
3 500,00
9 000,00
35 000,00
3 920,00
9 448,10

12 900,00

32 282,63

14 400,00

15 549,00

14 477,16

20 000,00

10 360,00

7 151,07

6 060,87

Stav a pohyb majetku a záväzkov
Stav aktív a pasív k 31.12.2019 predstavuje sumu 126 889,00 EUR.
Prehľad jednotlivých položiek aktív
1) Neobežný majetok vo výške 2 550,00 € pozostáva z dlhodobého hmotného majetku,
ktorý bol zakúpený v roku 2013 a odpisuje sa od roku 2014. Je zaradený do 2
odpisovej skupiny. Odpisuje sa rovnomerne – čo predstavuje sumu 2 550,00 €. V roku
2019 je tento majetok odpísaný. V účtovnej evidencii sa bude viesť naďalej, nakoľko
sa jedná o LED panely, na ktoré sa doposiaľ účtujú náklady na ich skladovanie.
2) Obežný majetok za rok 2019 vo výške 116 221,05 EUR pozostáva z:



Pohľadávok z obchodného styku: 0,00 €;
Iné pohľadávky – 2 000,00 €;
Ide o poskytnutý preddavok spoločnosti Lukačka s.r.o.
 Finančné účty – 113 388,17 €
 Pokladňa – 832,88 €
Uvádzame prehľad stavu finančných prostriedkov na bankových účtoch:

1.
2.
3.
4.
5.

1978148953/0200
1978126658/0200
3788278158/0200
3779086058/0200
3936301656/0200
Spolu:

Stav k 31.12.2019 (v EUR)
-0,01
37 751,69
55 060,62
20 557,70
18,17
113 388,17

Prehľad jednotlivých položiek pasív
Cudzie zdroje krytia majetku tvoria:


Dlhodobé záväzky – tvoria záväzky zo sociálneho fondu vo výške 435,89 €;
V roku 2019 sa sociálny fond nečerpal.



Krátkodobé záväzky vo výške 773,21 €, z toho medzi najvyššie záväzky patria
záväzky z obchodného styku /neuhradené faktúry k 31.12.2019/

Dodávateľ
Číslo faktúry
Mgr. Veronika Špániková
20201001
Slovak Telecom, a. s.
8299471740
Ticket Service, s. r. o.
770322629
PLUSIM s. r. o.
20192776
neuhradený zostatok z predchádzajúceho roka

Suma
440,00
89,17
69,72
118,14
56,18

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie
Výsledok hospodárenia 2019 – zisk
Základné imanie
Priemerný počet zamestnancov
Hlavná činnosť

52 545,00
46 683,72
3
Hlavnou úlohou SZTŠ je podpora a rozvoj
jednotlivých odvetví tanečného športu v
jeho vrcholovej podobe, rovnako ako aj v
podobe rekreačnej športovej činnosti a
činnosti hendikepovaných športovcov v
Slovenskej republike. Za týmto účelom
organizuje, riadi, spravuje, podporuje a
všestranne koordinuje činnosť a rozvoj
tanečného športu na území Slovenskej
republiky.

Účtovným obdobím SZTŠ je kalendárny rok.
Povinné informácie
Informácie o vývoji účtovnej jednotky
Občianske združenie bolo založené v roku 1990.
Občianske združenie neidentifikovalo žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem
všeobecne známych rizík alebo prípadných udalosti vyššej moci. Prognóza pre ďalšie
obdobie je ovplyvnená rizikami, o ktorých je nám známe do dátumu Valného
zhromaždenia v súvislosti s pandémiou COVID-19.

SÚVAHA
Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch
STRANA AKTÍV SÚVAHY

ROK 2018

ROK 2019

Majetok spolu
A. Neobežny majetok
A.I Dlhodobý nehmotný majetok
A.II Dlhodobý hmotný majetok
A.III Dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok
B.I Zásoby
B.II Dlhodobé pohľadávky
B.III Krátkodobé pohľadávky
B.IV
Krátkodobý
finančný
majetok
B.V Finančné účty
C. Časové rozlíšenie

77 829,32
2 550,-

117339, 57
15300,00

2 500,-

15300,00

75 279,32

116229,08

5 834,94

2008,03

69 444,38

114221,05
1110,49

ROK 2018
77 829,32
65 579,71
46 683,72

ROK 2019
117339,57
113700,09
46 683,72

STRANA PASÍV SÚVAHY
Vlastné imanie a záväzky spolu
A. Vlastné imanie
A.I Základné imanie
A.II Emisné ážio
A.III Ostatné kapitálové fondy
A.IV Zákonné rezervné fondy
A.V Ostatné fondy zo zisku
A.VI
Oceňovacie
rozdiely
z precenenia
A.VII Výsledok hospodárenia
minulých rokov
A.VIII Výsledok hospodárenia
bežného roku po zdanení
B. Záväzky
B.I Dlhodobé záväzky
B.II Dlhodobé rezervy
B.III Dlhodobé bankové úvery
B.IV Krátkodobé záväzky
B.V Krátkodobé rezervy
B.VI Bežné bankové úvery
B.VII Krátkodobé finančné
výpomoci
C. Časové rozlíšenie

16 136,22
2 759,77

48120,38

12 249,61
269,98

3639,48
435,89

11 979,63

1 940,09

Komentár k súvahe – aktíva:
Dlhodobý hmotný majetok predstavuje LED obrazovka zakúpená v roku 2013 – odpísaná.
Komentár k súvahe – pasíva:
Celé základné imanie v sume 46 683,72 EUR. Celkové záväzky sú v sume 8 766,00 EUR.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Komentár k výkazu ziskov a strát:
Občianske združenie SZTŠ dosiahlo za rok 2019 nasledovný výsledok hospodárenia:
Výnosy
672 573,45 €
Náklady
620 028,68 €
Hospodársky výsledok – ZISK
52 544,77 €
Výsledok hospodárenia v roku 2019 – zisk vo výške 52 544,77 € navrhujeme:

1. preúčtovať na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov;
2. použiť na podporu ostatných členských klubov v súvislosti s pandémiou COVID-19
v primeranej výške.

10. Správa kontrolóra SZTŠ za obdobie roku 6/2019 a do 6/2020
Kontrolór SZTŠ (ďalej len „Kontrolór“) v uvedenom období od 29.12. 2017: Miroslav Balún.
Vážení kolegovia a členovia SZTŠ ,
predkladám Vám správu o činnosti kontrolóra športu za obdobie od 17.6.2019 do 08.6.2020.
1/ V hore uvedenom období som neobdržal mailovou a ani inou formou žiaden podnet, žiadosť na
riešenie porušenia predpisov, pravidiel, alebo nezrovnalosti iného charakteru, súvisiaceho
s činnosťou SZTŠ.
2/ Priebežne som sledoval potrebné komunikačné toky /mailové, webové/ zo zasadnutí
jednotlivých sekcií a rady SZTŠ, nevstupoval som do nich priamo , len som v prípade potreby
vyjadril svoj názor. Mojou snahou vždy bolo, aby pri rôznorodosti názorov bolo prijaté všeobecne
prospešné stanovisko.
3/ Ku dňu 15.03.2020 som spracoval a podľa výzvy MŠVVŠ – menovite Hlavnej kontrolórky
športu Ing. Alice Fisterovej - predložil spracovanú správu „ Kontrola plnenia úloh“ – tabuľka
Kontrolná činnosť a plán pre rok 2020 (s výstupom boli mailom oboznámené sekretariát a Rada
SZTŠ).
4/ Bol som plne informovaný o uznesení Okresného súdu Bratislava III v spore žalobcu ( Andrej
Mičúnek) a žalovaného (SZTŠ) zo dňa 29.05.2020 vo veci zastavenie súdneho konania
z 12.11.2015.
Ďalej som informovaný o podaní odvolania sa strany žalovanej vo veci vyššie uvedeného
uznesenia zo dňa 04.06.2020 v otázke náhrady súdnych trov ( Krajský súd Bratislava cestou OS
BA III) právnou kanceláriou PROIURIS, Hudec s.r.o. Bratislava (za SZTŠ).
5/ V dňoch 30.12.2019 a 21.01.2020 som vykonal v súlade so Zákonom o športe č. 440/2015 Zz. s
§ 14 odst. 1a – Kontrolu z vlastnej iniciatívy v oblasti a účtovníctva SZTŠ za obdobie 09.06.2019 –
21.01.2020.
Kontrola bola zameraná na využívanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a dotácií.
Kontrola bola riadne vopred ohlásená externej účtovnej firme BILANX s.r.o. Bratislava. Správa
bola následne zverejnená dňa 16.2.2020 na webovej stránke SZTŠ v sekcii Kontrolóri .
6/ Dňa 08.06.2020 som vykonal v súlade so Zákona o športe č. 440/2015 Zz. s § 14 odst. 1a –
Kontrolu z vlastnej iniciatívy v oblasti a účtovníctva SZTŠ za obdobie 09.06.2019 – 08.06.2020.
Kontrola bola zameraná na kompletné využívanie finančných prostriedkov zo všetkých zdrojov.
Kontrola bola riadne vopred ohlásená externej účtovnej firme BILANX Bratislava. Správa bola
taktiež zverejnená dňa 12.6.2020 na webovej stránke SZTŠ v sekcii Kontrolóri.

http://www.szts.sk/sk/documents/60/aktualne
V tejto oblasti zaevidovaným skutočnostiam venujem pozornosť v nasledujúcich bodoch.
7/ Od 1.1.2019 firma zodpovedá komplexne za vedenie a správu ekonomiky a účtovníctva SZTŠ.
8/ Účtovné doklady sú kompletne zaúčtované účtovníčkou Ing. Ivetou Prokopovou a dňa 15.5.2020
boli odovzdané audítorskej spoločnosti „J& P s.r.o.“, Búdková 33, 811 04 Bratislava, lic. Č. 336
SKU 522.
Spoločnosť bola vybratá výberovým konaním Rady SZTŠ z 3 uchádzajúcich sa spoločnosti.
Spoločnosť doklady spätne vrátila dňa 08.06.2020.
Účtovná firma obdržala audítorskú správu 11.6. 2020 správa je bez výhrad a obsahuje len
odporúčania.

9/ Vyúčtovanie dotácií:
Dotácie na kluby boli ukončené k 20.02.2020.
Nárok na príspevok klubom 15% malo za SZTŠ 86 klubov.
Príspevok vyčerpala väčšina klubov . Z rôznych dôvodov doklady pre vyplatenie príspevku
nedodali tieto kluby :
Dance 4 you Hurbanovo

468,65

Energy Banská Bystrica

133,60

Omega Košice

736,45

Swing Trnava

133,90

SPOLU za TŠ

1 472,60

neXt st.Art

39,44

OZ ANGEL DANCE SCHOOL

98,61

SPOLU za IDO + RnR

138,05

Celkovo bola do štátneho rozpočtu z tejto kapitoly vrátená suma 1 610,65 €.
10/ Rozpočty a ich čerpania pre rok 2019.
Čerpanie prebehlo v súlade s rozpočtom.
Získané:
558.217,75 eur Z toho bola dotácia na konkrétny účel v sume 66.254,00 eur
Vyčerpané:
556.452,14 eur
Vrátené:
1.765,61 eur
11/ SZTŠ v roku 2019 celkovo disponovalo s:
Vlastnými získanými prostriedkami vo výške
Prostriedky celkom
12/ Plán a rozpočty rok 2020.
Schválená štátna dotácia v sume
Vlastné získané prostriedky /doteraz/ v sume
Vlastné ušetrené prostriedky /rok 2019/ v sume
Prostriedky celkom

100.259,00 eur
672.573,45 eur

415.190,00 eur.
80.236,00 eur
52.545,00 eur
547.971,00 eur

13/ Ekonomika – účtovníctvo:
Kontroloval som zaevidovanie faktúr. Postup prebieha v súlade s odporúčaním Rady a sekčných
prezídií. Faktúry sa kontrolujú, či sú v súlade s rozpočtom. Prekontroluje sa vždy tiež
odsúhlasenosť príslušným vedúcim úseku a následne sa skompletizujú a dajú odsúhlasiť a
podpísať prezidentom SZTŠ, následne sa uhrádzajú. Všade je priložená e-mailová príloha
o komunikácii.
Vedie sa hlavná kniha a potrebné ďalšie dokumenty .
Je zavedený účtovný program COMPECO a mzdový program HUMAN.
Účtovné doklady sú riadne zaevidované a zaúčtované.
14/ Ku dňu konania kontroly máme zaevidované nasledujúce doklady za rok 2019
a) Došlé faktúry p.č. 255 v celkovej sume s DPH
205 397,79 eur.
b) Odoslané – vydané faktúry p.č. 18 v celkovej sume s DPH
18 757,22 eur.
Cestovné príkazy sú riadne očíslované a zaevidované podľa toho, ako schválené ukončenie prišlo.
Zatiaľ bolo zaevidovaných 325 cestovných príkazov.

15/ Ku dňu konania kontroly máme zaevidované nasledujúce doklady za rok 2020
a) Došlé faktúry p. č. 111 v celkovej sume s DPH
61 534,82 eur.
b) Odoslané – vydané faktúry p. č. 1 v celkovej sume s DPH
45,00 eur.
c) CP – súťaže 31 dokladov.
d) CP – sekcia tanečný šport 11 dokladov.
e) CP – sekcia RnR, IDO 11 dokladov.
f) Zmluvy o výkone športového odborníka – 3 zmluvy.
g) Príkazné zmluvy – 3 zmluvy.
Príloha č. 1. podklady ku správe kontroly kontrolóra SZTŠ zo dňa 09.06.2019
CP – Cestovné príkazy:
1/ CP – Faber – Interné číslo CP 26 - Vysporiadané/ Uzavreté
2/ CP Lazík z dňa 26.10.2018, - Vysporiadané/ Uzavreté
3/ Iné:
Omeškaná úhrada cestovného príkazu č. 17020220 tanečný pár Maiello Pasquele a Iveta Vargová –
Majstrovstvá sveta v 10 tancoch, Senior I., Lyon – Francúzsko.
Omeškaná úhrada cestovného príkazu č. 08022020 tanečný pár Maiello Pasquele a Iveta Vargová –
Majstrovstvá sveta v štandardných tancoch, Senior I., Antwerp – Belgicko.
Odôvodnenie: Spoločnosť BILANX uskutočnila zmenu zodpovednej účtovníčky pre SZTŠ novou
pracovníčkou a s oneskorením zistili, že tento doklad ešte nebol spracovaný.
16/ Plán ďalších kontrol na úrovni zväzového kontrolóra športu je uvedený v správe pre MŠVVŠHlavný kontrolór športu a bude zverejnený na webovom sídle SZTŠ v sekcii Kontrolóri.
17/ SZTŠ si riadne plnil všetky povinnosti a nariadenia vyplývajúce s krízovou situáciou COVID –
19.
18/ Vyjadrujem spokojnosť s vysoko profesionálnym spracovaním účtovníctva a dispozíciou
znalosti v oblasti ekonomiky športu a všeobecnej ekonomiky a účtovníctva f. BILANX Slovakia
s.r.o.
19/ Je dobrým krokom Rady a sekcií SZTŠ, že si pre rok 2020 vytvorili dobrou ekonomikou
dostatočnú rezervu ušetrených prostriedkov v sume 52 545,00 eur.

