Bratislava 23. 5. 2021
Všetkým členom sekcie disciplín IDO a módnych tanečných štýlov SZTŠ
Vec: Pozvánka na Výročnú konferenciu sekcie IDO SZTŠ 2021
V zmysle Stanov SZTŠ, článok 6. Sekcie SZTŠ, bod 2, na základe rozhodnutia Rady SZTŠ
zo dňa 29. 3. 2021, zvolávame riadnu Výročnú konferenciu sekcie IDO SZTŠ na
sobotu 26. júna 2021. Výročná konferencia (ďalej VK) sa bude konať v Bratislave:
Univerzálny dom tanca, Pekná cesta 2/A
VK má stanovený začiatok na 10:00, prezentácia delegátov je od 9:30 do 9:50.
Program VK:
1.
Otvorenie zasadnutia a privítanie hostí
2.
Voľba predsedu VK a predsedníctva VK
3.
Voľba predsedov a členov mandátovej komisie, návrhovej komisie
4.
Voľba skrutátorov
5.
Správa mandátovej komisie
6.
Schválenie programu rokovania
7.
Výročná správa sekcie IDO SZTŠ 2020
8.
Správa o činnosti Disciplinárnej komisie
9.
Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2021 a plánu činnosti sekcie IDO SZTŠ na rok 2021
10.
Zmeny materiálov prislúchajúcich do kompetencie VK (Finančný poriadok, ...) a
diskusia k návrhom
11.
Schválenie legislatívnych materiálov
12.
Voľba Volebnej komisie
13.
Voľba Predsedu a členov Výboru sekcie IDO SZTŠ a tiež člena MVK SZTŠ za sekciu IDO
14.
Správa volebnej komisie
15.
Rôzne
16.
Záver
Upozorňujeme členov SZTŠ, že v zmysle čl. 7 bod 17 a 18 Stanov majú právo doplniť program
rokovania VK o nové body na prerokovanie najneskôr do 19. 6. 2021 do 9:00. Neskôr
navrhnutý bod programu rokovania VK môže byť predmetom zasadnutia VK len v prípade, ak
návrh na doplnenie programu rokovania VK bude schválený nadpolovičnou väčšinou, pričom VK
rokuje o doplnenom programe až ako o poslednom bode programu. Výsledkom rokovania
o doplnenom programe nemôže byť prijatie rozhodnutia VK, ale len odporúčanie a stanovisko okrem
prípadu, ak by doplnenie schválili všetci delegáti. Doplňujúce návrhy podané po 11. 6. 2021 9:00

sa nebudú zverejňovať na webovej stránke SZTŠ pred zasadnutím VK.
Pri navrhovaní kandidátov na volené funkcie postupujte podľa čl. 2 Volebného poriadku
SZTŠ. Lehota na predloženie návrhov kandidátov končí 10. 6. 2021 o 23:59.
Prezentácia delegátov, plnomocenstvo (zastupovanie), pozývanie čestných hostí, hostí
a zamestnancov zväzu vrátane povinností delegátov VK prebiehajú v zmysle Organizačného

poriadku SZTŠ, časť 1. Organizačná štruktúra SZTŠ, článok 1. Valné zhromaždenie SZTŠ, bod
3. Osoby zúčastnené na VZ.
O počte hlasov bude kluby informovať Evidenčný úsek SZTŠ (pán Víťazka).
Volebný poriadok a ostatné materiály budú zverejnené na webe.
Po skončení VK sekcie IDO sa bude konať Valné zhromaždenie všetkých troch sekcií
SZTŠ.
S pozdravom

PhDr. Hana Švehlová
viceprezident SZTŠ

