
 

ZÁPISNICA č.6/2020 

zo zasadnutia Rady SZTŠ, konaného dňa 2.12.2020 v Bratislave 

 

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

ŠVEHLOVÁ, Matej CHREN  

Hosť:  Miroslav Balún (kontrolór SZTŠ), Miroslav Víťazka (vedúci Evidenčného 

úseku),  Tomáš Surovec (vedúci PRaL TŠ), Veronika Špániková 

(generálny sekretár) 

 

Zápisom poverená:  V.Špániková 

 

Rokovanie o 15:10 otvoril, viedol a o 18:00 ukončil p.Horáček – prezident SZTŠ  

 

PROGRAM ZASADNUTIA: 

Kontrola úloh z predchádzajúce zápisnice: 

Splnené  

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

predložiť Rade položkovite cenník nákladov a určiť časový horizont realizácie  

• Ú R 27/2020          Pripraviť zmluvu o poskytnutí autorských práv 

• Ú R 40/2020 Zmeniť údaje o vlastníkovi domény a kontaktné údaje vlastníka domény szts.sk 

• Ú R 41/2020 Zaslať pripomienky a gramatické korekcie k smernici MVK.  

• Ú R 43/2020 Riešenie verejného obstarávania nákupu spiroergometra prostredníctvom firmy.   

• Ú R 44/2020 Preveriť, či je zväz povinný registrovať sa  v registri prijímateľov verejných 

financií   

• Ú R 45/2020 Zosumarizovať základné informácie o prístroji a cieľoch výskumu pre 

informáciu na WDSF.    

• Ú R 46/2020 Preveriť možnosti a ceny realizácie expozícií súťažného tanca (svetového aj 

slovenského).    

• Ú R 47/2020 Preveriť možnosť prezentácie využitia Designeo - zväzový informačný systém, 

preveriť cenové relácie a kompatibilitu s pripravovanou web stránku, ktorá bola dizajnovaná pôvodne 

na prepojenie s evidenčným systémom membery. Systém membery nie je doposiaľ doladený.  

• Ú R 49/2020 Preveriť ceny prenájmu v porovnaní s aktuálnym nájmom, dohodnúť stretnutie 

na obhliadku priestorov, zistiť dátum kolaudácie objektu a možnosti sťahovania.  

 

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 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. 
Zodpovední: Olej, Švehlová, Ivanič  úloha trvá 
• Ú R 37/2020 MVK vytvorí zoznam benefitov poskytovaných pre licencovaných trénerov SZTŠ. 

Zodpovední: MVK    úloha trvá 

• Ú R 39/2020 Pripraviť návrh odmeňovania členov Prezídia a Výborov sekcií za rokovania a opatrenia 

pre odmeňovanie výkonných orgánov pre rok 2021, teda k bodom III a IV z vyššie uvedeného 

odporúčania ekonomickej sekcie 

Zodpovední: Rada SZTŠ    úloha trvá 

• Ú R 42/2020 Riešenie marketingového projektu osvety v HKŠ.   

Zodpovedný: Švehlová   úloha trvá 

• Ú R 46a/2020 Preveriť cenové relácie a zaslať náhľad „vzorového“ videa členom Rady.     

Zodpovedný: Horáček     úloha trvá 

• Ú R 48/2020 Sekcie zašlú svoj výber fotiek generálnemu sekretárovi v počte 15 ks/sekcia.  

Zodpovední: Špániková, vedúci sekcií   úloha trvá 
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BODY PROGRAMU: 

1. MVK – otázky S.Kočiša, lekárske prehliadky reprezentantov 

2. Informácia o spiroergometri 

3. Prenájom kancelárie SZTŠ v novom priestore- Dom športu 

4. Marketingové a propagačné aktivity SZTŠ (HOF, AGM, 65.výročie, videospot...) 

5. Informácie  - športové haly 

6. Tézy ZoŠ 

7. Membery 

8. SZTŠ v olympijskom podcaste SOŠV 

9. Preklady a príprava tlače cudzojazyčnej literatúry pre SZTŠ. 

10. Zmeny v členských a licenčných poplatkoch pre 2021 

 

 

ROKOVANIE:  

1. MVK prediskutovala s Radou SZTŠ podnety a otázky prijaté od pána Kočiša. 

Ú R 50/2020 Vedúci MVK, M.Chren, dá oficiálne vyjadrenie S.Kočišovi k otázkam prijatým e-

mailom 23.11.2020.  

Zodpovední: M.Chren a MVK   termín: do 23.12.2020 

 MVK ďalej informovala o priebehu, resp. prekážkach, diagnostiky a lekárskych 

prehliadok reprezentantov vykonávaných v partnerskom diagnostickom centre profesora 

Hamara. Tieto vyšetrenia boli doposiaľ pozastavené kvôli karanténe centra a aktuálne sa činnosť 

opäť obnovila, ale s podmienkou dokladovania negatívneho covid-19 testu nie staršieho ako 72 

hodín pred vstupom do centra. MVK v spolupráci s generálnym sekretárom požiadavku 

odkomunikuje s klubmi a reprezentantmi.  

 

UZNESENIE RADY: Rada jednomyseľne schvaľuje účasť reprezentantov na povinných 

lekárskych prehliadkach aj napriek požiadavke negatívneho covid-19 testu. Pokiaľ 

reprezentant odmietne účasť na tomto vyšetrení, je povinný zabezpečiť si adekvátnu 

náhradu tohto vyšetrenia a diagnostiky na vlastné náklady a informovať o jeho výsledku 

bezodkladne vedúceho súťažného úseku danej sekcie SZTŠ.  

 

2. V. Špániková informovala, že dňa 2.12.2020 bolo úspešne spustené verejné obstarávanie 

na nákup diagnostického a výskumného zariadenia, spiroergometra, prostredníctvom 

firmy BALTEUS spol. s.r.o. 

3. Rada obdržala návrh zmeny lokality prenájmu kancelárie SZTŠ (viď príloha č.1). Rada 

zmenu lokalita schvaľuje. Rada považuje Dom športu z hľadiska športového zväzu za 

významnú lokalitu a poskytuje viacero benefitov.  

UZNESENIE RADY: Rada jednomyseľne schvaľuje zmenu sídla kancelárie SZTŠ z Domu 

techniky do Domu športu v lete 2021. Konečné rozhodnutie je v kompetencii Valného 

zhromaždenia SZTŠ 2021. Generálny sekretár a prezident zabezpečia sťahovanie 

stávajúceho sekretariátu tak, aby neboli zaťažení iní zamestnanci zväzu. 

 

4. P.Horáček informoval o projekte spolupráce SZTŠ s Hall of Fame WDSF.  

Ú R 51/2020 Uzatvorenie zmluvy o partnerstve s WDSF ohľadom marketingových benefitov 

pre SZTŠ na obdobie 2021-2022. Predpokladaná finančná náročnosť je cca 3500 Eur/rok. 

Slovenská strana zabezpečí odborne aj finančne návrh pozadia webu HOF, návrh trofejí a ich 

výrobu pre roky 2021 a 2022, rovnako ako videá pre propagujúce ocenených športovcov a 

legendy. Protihodnotou budú marketingové služby v rozsahu uvedenom v návrhu WDSF (viď 

príloha č.2). 

Zodpovedný: P. Horáček   termín: do 31.1.2021 
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Ďalej P. Horáček informoval o potenciálnej možnosti organizovať AGM WDSF na 

Slovensku. Rada podporuje túto myšlienku a SZTŠ by využilo túto príležitosť aj na 

propagáciu zväzu, jeho aktivít a nadchádzajúceho 65. výročia (reklamný videospot).   

Ú R 52/2020 Cenová kalkulácia na organizovanie AGM 2021 na Slovensku (prenájom 

konferenčných priestorov, ubytovanie účastníkov, testovanie účastníkov na Covid-19) a cenová 

ponuka na tvorbu videospotu SZTŠ.  

Zodpovedný: P. Horáček   termín: do 31.1.2021 

 

5. M.Frolo a P.Horáček informovali radu, že nakoľko dlhodobo nie je na Slovensku 

športová hala, ktorá by dispozične a vybavením vyhovovala organizovaniu veľkých 

národných a medzinárodných súťaží v jednotlivých disciplínach tanečného športu, začali 

hľadať potenciálne riešenia v aktuálne pripravovaných návrhoch a projektoch na stavbu 

športovej infraštruktúry. Vedenie SZTŠ by uvítalo možnosť vlastnej športovej 

haly/polyfunkčného objektu a teda sa pripravujú jednania v meste Martin (M. Frolo) 

a Bratislava II (P.Horáček).  

Ú R 53/2020: 

a. Dohodnúť osobné stretnutie prezidenta SZTŠ s vedením mesta Martin a ŽSK za 

účelom zistenia potenciálnych riešení pre budovanie športovej infraštruktúry na 

účel tanečnošportových súťaží. 

Zodpovedný: M.Frolo   termín: do konca roka 2020 

 

b. Preveriť možnosť prístavby v rámci už realizovaného projektu stavby budovy C a 

telocvičňou ZŠ SNP Ostredková 14.   

Zodpovedný: P. Horáček   termín: do konca roka 2020 

 

6. V.Špániková informovala, že zväz odošle pripomienky k navrhovaným tézam novelizácie 

Zákona o športe (ZoŠ). V daných pripomienkach zväz súhlasí s väčšinou pripomienok 

SOŠV. Tieto po dôkladnom posúdení doplní v spolupráci s MVK a prezidentom. 

Ú R 54/2020: Odoslať v termíne do 3.12.2020 pripomienky k tézam ZoŠ na ministerstvo.  

Zodpovedný: V.Špániková   termín: 3.12.2020 

 

16:00 sa pridali k zasadnutiu Rady pozvaní pán M.Víťazka (vedúci Evidenčného úseku) a 16:59 

pán T.Surovec (vedúci PRaL TŠ). 

 

7. V.Špániková informovala, že prebehlo za uplynulé obdobie viacero online stretnutí podľa 

úlohy Ú R 47/2020 s firmami dodávajúcimi evidenčný systém pre športové organizácie. 

Ponúkané systémy boli buď menej prepracované pre členov na zväzovej úrovni, alebo 

finančne podstatne nákladnejšie. Taktiež nemali doriešené napojenie na informačný 

systém športu SR. SZTŠ bude pokračovať v práci na tvorbe systému Membery od firmy 

Unionsoft. Zároveň bola rada informovaná, že naplnenie web stránky bolo vyčíslené 

v sume predbežne 600€. Sekcie a ich úseky boli oslovené V.Špánikovou na 

vyšpecifikovanie podkladov.  

 

Ú R 55/2020: Vyžiadať informáciu, ako bude ovplyvnená pôvodná cenová ponuka (3300€) 

zmenami v základných moduloch evidenčnej časti Membery (realizácie požiadaviek na 

prolongácie a poplatkov a evidenciu a správu párov v systéme). Realizovať stretnutia s firmou 

Unionsoft na pravidelnej 2-3 týždennej báze, dať písomne všetky požiadavky na zmeny oproti 

základným modulom a stanoviť presný termín dodania.  Najbližšie stretnutie online ohľadne 

Membery 3.12.2020.  

Zodpovední: V.Špániková, M.Víťazka   termín: 3.12.2020 
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8. P.Horáček informoval, že úspešne uskutočnil rozhovor v rámci olympijských podcastov 

SOŠV. SZTŠ ho sprostredkuje členskej základni na sociálnych sieťach bezodkladne po 

uverejnení v podcastoch. 

9. Prezident informoval o aktuálnom stave prekladov odbornej literatúry pre potreby 

jednotlivých sekcií SZTŠ : 

- pre sekciu TŠ boli prekladateľke zaslané dve odborné monografie p.Chrena . Termín 

dodania prekladu do AJ : 28.2.2021 

- pre sekciu IDO boli prekladateľom dodané vyselektované texty publikácie V.Srdića . 

Termín dodania : 30.1.2021 

- pre sekciu RnR bol grafikom dodaný v roku 2019 dokončený preklad metodickej 

príručky tréningov akrobatického rokenrolu. Text ešte prejde terminologickou 

korektúrou. Termín dodania : marec 2021. 

Zodpovedný : Horáček, Bilanx 
 

10. Rada navrhla nasledovné zmeny v licenčných poplatkoch pre rok 2021:  

Trénerské licencie 2021:      20€ 

Rozhodcovská licencia TŠ 2021:     20€ 

Funkcionári TŠ (vedúci súťaží, tajomník, sčítateľ) 2021: 20€ 

Licencie tanečníkov TŠ 2021:    ŠTT  6€ 

LAT  6€ 

RnR rozhodca:       25€ 

 

Nezmenené ostávajú: 

Zápisné:        5€ 

Členské:       10€ 

a 

Licencie tanečníkov RnR a IDO:     3€ 

IDO národný rozhodca:      10€ 

IDO medzinárodný rozhodca:      33€ 

Medzinárodný (WRRC) licencia rozhodca:    50€ 

 

UZNESENIE RADY: Rada jednomyseľne schvaľuje zmeny v licenčných poplatkoch pre 

rok 2021.  

 

 

Ú R 56/2020: Zaslať pánovi Víťazkovi čísla účtov jednotlivých sekcií a spoločného účtu pre 

členské poplatky.  

Zodpovední: V.Špániková   termín: 3.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala :  Veronika Špániková, 7.12.2020 

 

Overili:  Petr HORÁČEK, Peter IVANIČ, Hana ŠVEHLOVÁ, Matej CHREN, Peter 

OLEJ, Miroslav FROLO 
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Príloha č.1 

Návrh na prenájom priestorov SZTŠ v objekte DOM ŠPORTU od leta 2021 

- ponuka  na 7.poschodie (spoločná chodba so sídlom športových zväzov hádzanej a golfu, tesne pod 

priestormi SOŠV) 

- v tabuľke celkom dole priestory 21,22 a 23 ( veľká spojená kancelária a archív/sklad) 

- pre potreby depozitára a technického skladu pre menej používané materiály je možné zobrať do prenájmu 

aj sklad vo vedľajšom krídle budovy (tabuľka č.1) 

V cene : 

• v štandarde budú vstupné dvere s nadsvetlíkom do kancelárie, koberec v kancelárii, osvetlenie, fancoil (cez 

fancoily sa bude v zime kúriť a v lete chladiť (klimatizovať)), zásuvky elektro a dátové. Nábytok už je 

v réžii nájomcu (použil by sa stávajúci zo súčasnej kancelárie, vrátane dizajnu) 

Benefity bude mať prenájom v DŠ: 

• momentálne sa uvažuje s 1 až 2hod na zasadačku  / mesiac v cene nájmu 

• 24/7 SBS = neobmedzený vstup do budovy 

• Počas pracovných dni v čase od 8:00 do 16:00 recepčná 

• možnosť prenajať kongresovú miestnosť (cca 80 miest na sedenie) 

Cenník prenájmu v administratívnej budove Dom Športu 

 
Položka 

Cena za m2 / mesiac 

bez DPH 

Cena za m2 / 

mesiac s DPH 
 

 Podlahová plocha 12,50 € 15,00 €  

 Sklad 5,50 € 6,60 €  

 Služby + Energie 5,00 € 6,00 €  

 
Položka 

Cena za miesto / 

mesiac bez DPH 

Cena za miesto / 

mesiac s DPH  

 Podzemná garáž  (26 miest k dispozícii) 120,00 € 144,00 €  

 Vonkajšie parkovisko  (83 miest k dispozícii) 70,00 € 84,00 €  

     

Prehľad plôch na prenájom 

Podlažie Nájomca 
Podlahová plocha na 

prenájom v m2 

Mesačný 

fakturácia bez 

DPH 

Mesačný 

fakturácia s DPH 

6. 

POSCHO

DIE - 

7NP SZTS 

70,11 876,36 € 1 051,63 € 

Spolu podlahová plocha na prenájom 70,11 876,36 € 1 051,63 € 

          

Energie a služby za celkovú podlahovú plochu 350,54 € 420,65 € 

Sklad -plocha na prenájom   0,00 € 0,00 € 

Podzemná garáž (počet miest)   0,00 € 0,00 € 

Vonkajšie parkovisko (počet miest)   0,00 € 0,00 € 

Celková mesačná fakturácia 1 226,90 € 1 472,28 € 

 

Prehľad plôch na prenájom štandardné podlažie v budove Dom Športu 
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Číslo kancelárie 

(podľa Spaceplan 

štandardného 

poschodia) 

Nájomca 
Kancelárska 

plocha m2 

% podiel na 

spolčných 

priestoroch 

poschodia 

Podiel na 

spoločnýchch 

priestoroch 

poschodia v 

m2 

Spolu na 

prenájom m2 

 

 9   19,3 5,52% 4,98 24,28  

 10   18,72 5,36% 4,83 23,55  

 11   18,72 5,36% 4,83 23,55  

 12   18,7 5,35% 4,82 23,52  

 13 Slovenský zväz hádzanej 18,49 5,29% 4,77 23,26  

 14 Slovenský zväz hádzanej 18,72 5,36% 4,83 23,55  

 15 Slovenský zväz hádzanej 46,95 13,44% 12,10 59,05  

 16 Slovenský zväz hádzanej 39,67 11,35% 10,23 49,90  

 17 Slovenský zväz hádzanej 18,72 5,36% 4,83 23,55  

 18 Slovenský zväz hádzanej 18,49 5,29% 4,77 23,26  

 časť chodby Slovenský zväz hádzanej 19,8 5,67% 5,10 24,90  

 19   18,7 5,35% 4,82 23,52  

 20   18,72 5,36% 4,83 23,55  

 21 SZTS 18,72 5,36% 4,83 23,55  

 22 SZTS 18,49 5,29% 4,77 23,26  

 23 SZTS 18,53 5,30% 4,78 23,31  

 

Spolu plocha 

kancelárie 
  349,44 

  

439,56 
 

 

Spolu plocha 

spoločné 

priestory 
  90,08 

    

        

 
SZTS 

Kancelárska 

plocha m2 

Podiel na 

spoločných 

priestoroch 

poschodia v m2 

Spolu na 

prenájom m2 
 

 

 55,74 14,37 70,11  
 

 

 
Aktuálny prenájom: 

Škultétyho:  

miestnosť 1 - 23.56 m 

miestnosť 2 -  37,87 m 

----------------------------- 

Spolu 61, 43 m2                       cena za prenájom 9,5€/m2 bez DPH 

                                                         Cena za energie 3.33€/m2 bez DPH 

 

Spolu 829,06€ s DPH 
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Príloha č.2: 
   

Ponuka partnerskej spolupráce SZTŠ s WDSF: 
 

 

Slovak DanceSport Federation Partnership Proposal* 

1. Logo placement on the WDSF Hall of Fame website  
2. Logo placement in WDSF Social Media in publication related to the HOF 
3. Logo placement in the Certificate to the  nominees/inductees 
4. 2  Gala Dinner tickets on the table with WDSF Senior representatives  
5. Special Mention by MC during the ceremony 
6. Logo prominently featured in all dedicated event email communications, including any post-event 

communications going out to our subscriber list 
7. Mentioned in any media releases as a partner 
8. Logo featured in the printed program which is distributed to all attendees ( if any) 
9. Logo featured in the introductory video at the event (if any) 
10. Logo featured in the nominees/inductees  video  (if any) 

   * The offer was elaborated according to the generous partnership proposal by Petr Horacek on behalf of  Slovak DanceSport Federation during the 

HOF meeting Nov. 16th 2020. 
 

 


