
Zjednodušený návod k voľbám 2021

Kandidáta na volenú funkciu musí navrhnúť niektorý člen, alebo orgán SZTŠ.

Návrh kandidáta musí obsahovať:

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
c) kontaktné údaje kandidáta,
d) meno navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

a) životopis kandidáta obsahujúci fotografiu, údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej
činnosti, príslušnosť k sekcii, klubovú príslušnosť,

b) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
c) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
d) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou,
e) súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením jeho osobných údajov (meno a priezvisko,

adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje, fotografia) v SZTŠ v súvislosti s voľbami,
f) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny

záznam z konania VZ za účelom propagácie SZTŠ a preukázania transparentnosti priebehu
volieb na VZ,

g) zástupca športovcov - za člena prezídia navrhuje minimálne 50 športovcov - podpisy
súčasťou prílohy

Okrem životopisu ostatné prílohy je možné stiahnuť z webu SZTŠ, kandidát ich musí vyplniť
a podpísať. Podmienka podľa odseku písmena c) je splnená, ak je záznam o bezúhonnosti príslušného

kandidáta na Slovenskom športovom portáli, alebo je vyplnené tlačivo.

Navrhovateľ zasiela na sekretariát SZTŠ mailom, poštou, alebo doručí osobne v termíne do 10.6.
23:59 návrh kandidáta podpísaný členom SZTŠ alebo štatutárnym orgánom riadneho člena SZTŠ
spolu s prílohami.

Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty uvedenej vyššie. K včas podanému návrhu
kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty doplniť prílohy.

Návrh kandidátov na členov Disciplinárnej komisie, Odvolacej disciplinárnej a rozhodcovskej komisie,
Metodicko-vzdelávacej komisie a Volebnej komisie je možné predložiť aj pri prezentácii na VZ pred
začiatkom VZ predsedovi volebnej komisie, ak ide o funkciu volenú VZ – okrem funkcie člena volebnej
komisie – alebo kontrolórovi, ak ide o funkciu člena volebnej komisie. Návrh kandidáta musí spĺňať
všetky vyššie uvedené náležitosti a prílohy. Dopĺňanie už nie je možné.

Na VZ SZTŠ 2021 sa volia:

Prezídium SZTŠ:
• Prezident,
• viceprezident – zástupca sekcie akrobatického rokenrolu (predseda sekcie) – volia

delegáti sekcie akrobatického rokenrolu
• viceprezident – zástupca sekcie disciplín IDO a módnych tanečných štýlov (predseda

sekcie) – volia delegáti sekcie disciplín IDO a módnych tanečných štýlov
• zástupca sekcie tanečného športu (vedúci súťažného úseku) – volia delegáti sekcie

tanečného športu
• vedúci Metodicko-vzdelávacej komisie,
• vedúci legislatívneho úseku,



• vedúci evidenčného úseku,
• vedúci úseku spolupráce so štátnymi orgánmi a športovými štruktúrami
• zástupca športovcov

Disciplinárna komisia (ďalej len „DK“) :
• 3 členovia DK - za každú sekciu 1 zástupcu volia delegáti danej sekcie a následne zo

zvolených členov DK predsedu DK volia všetci delegáti
Odvolacia disciplinárna a rozhodcovská komisia (ďalej len „ODRK“):

• 6 členovia ODRK - za každú sekciu 2 zástupcov volia delegáti danej sekcie a následne zo
zvolených členov DK predsedu DK volia všetci delegáti

Volebná komisia:
• 3 členovia volebnej komisie - za každú sekciu 1 zástupcu volia delegáti danej sekcie

a následne zo zvolených členov DK predsedu DK volia všetci delegáti
Metodicko-vzdelávacia komisia (ďalej len „MVK“):

• 1 člen za sekciu, z ktorej je vedúci MVK volia delegáti danej sekcie
(MVK sa skladá z predsedu a 3 členov. Za sekciu tanečného športu a akrobatického

rokenrolu sú v MVK vedúci úseku vzdelávania. Sekcia disciplín IDO a módnych tanečných

štýlov si na Výročnej konferencii volí svojho zástupcu. Ak bude za vedúceho MVK zvolený

niektorá z uvedených osôb, delegáti VZ príslušnej sekcie volia za svojho zástupcu v MVK

iného člena – kandidáta do VÚ sekcie)

Kvalifikačné požiadavky na členov MVK:

a) tréner so vzdelaním minimálne III. kvalifikačného stupňa a minimálna požadovaná prax 5
rokov v odbore,

b) tréner I. triedy  a minimálna požadovaná prax 5 rokov v odbore.
Kvalifikačné požiadavky na členov VÚ:

a) tréner so vzdelaním minimálne I. kvalifikačného stupňa,
b) tréner III. triedy.

VK sekcie tanečného športu volí:

Výbor sekcie tanečného športu:
• predseda
• vedúci súťažného úseku
• vedúci vzdelávacieho úseku (stáva sa členom MVK za danú sekciu)
• vedúci evidencie
• vedúci pre zahraničné vzťahy a propagáciu

Súťažný úsek:
• 4 členovia súťažného úseku

Vzdelávací úsek:
• 3 členovia vzdelávacieho úseku

Volebnú komisiu:
• 3 členovia volebnej komisie

VK sekcie akrobatického rokenrolu volí:

Výbor akrobatického rokenrolu:
• predseda, člen zodpovedný za vzdelávanie, publikácie a legislatívu (stáva sa členom

MVK za danú sekciu)



• člen zodpovedný za súťažný úsek
• člen zodpovedný za evidenciu a registráciu
• člen zodpovedný za reklamu, marketing a PR
• člen zodpovedný za projekty so škôlkami a školami (neregistrovaný)

Volebnú komisiu:
• 3 členovia volebnej komisie

VK sekcie disciplín IDO a módnych tanečných štýlov volí:

Výbor disciplín IDO a módnych tanečných štýlov:
• predseda a súťažný úsek ART disciplíny
• člen zodpovedný za súťažný úsek  DISCO disciplíny
• člen zodpovedný za súťažný úsek  STREET a street show discipliny 
• člen zodpovedný za súťažný úsek  HIP HOP disciplíny 
• člen zodpovedný za evidenciu, sčítavanie a súťažný informačný systém    
• člen zodpovedný za PR, projekty a podujatia
• člen zodpovedný za publikácie, vzdelávanie a legislatívu

Člena MVK za sekciu disciplín IDO a módnych tanečných štýlov

Volebnú komisiu:
• 3 členovia volebnej komisie

Návrhom na doplnenia programu VZ, VK v stanovenom termíne je možné navrhnúť aj iné zloženie

prezídia, predsedníctva sekcie, či nové úseky v sekciách, ako aj kandidátov na uvedené pozície, úseky.

Počet členov prezídia, predsedníctva sekcie musí byť v súlade so Stanovami SZTŠ.


