ZÁPISNICA č.2/2021
Zo zasadnutia Rady SZTŠ, konaného dňa 31.5.2021
Prítomní:
Ospravedlnený:
Hosť:

Petr HORÁČEK, Peter OLEJ, Peter IVANIČ, Miroslav FROLO, Hana
ŠVEHLOVÁ
Matej CHREN
Miroslav Balún (kontrolór SZTŠ), Veronika Špániková (generálny
sekretár)

Zápisom poverená: V.Špániková
Overovateľ zápisu: P.Horáček
Rokovanie o 17:09 otvoril, viedol a o 20:00 ukončil p. Horáček – prezident SZTŠ
PROGRAM ZASADNUTIA:
Kontrola úloh z predchádzajúce zápisnice:
Splnené
•
•
•
•
•
•

Ú R 52/2020
Zostaviť cenovú kalkuláciu na organizovanie AGM 2021 na Slovensku
(prenájom konferenčných priestorov, ubytovanie účastníkov, testovanie účastníkov na Covid-19)
a cenová ponuka na tvorbu videospotu SZTŠ.
AGM sa koná online formou
Ú R 1/2021: P. Ivanič (člen Rady zodpovedný za legislatívu) pripraví podklady agendy/úloh pre
jednotlivé pozície v novom Prezídiu podľa Stanov SZTŠ a tiež návrh štruktúry jednotlivých sekčných
výborov. Podklady budú zaslané členom Rady na pripomienkovanie.
Ú R 2/2021: Informovať vedúceho volebnej komisie VZ SZTŠ (T. Surovec) o termíne konania VZ
SZTŠ.
Ú R 3/2021: GS rozošle členom Rady pripravený návrh rozpočtu na rok 2021 na pripomienkovanie.
Členovia Rady zašlú svoje pripomienky a doplnenia do 7.4.2021.
Ú R 4/2021: Zo sekretariátu SZTŠ zaslať opakovane žiadosť o zaradenie IDO a breakingu medzi
uznané disciplíny.
Ú R 5/2021: MVK pripraví plán meraní a rozpočtovanie meraní a správy zariadenia spiroergometer.
Vyšpecifikovať požiadavky na spoluprácu na projekte DSE, stratégiu využitia a propagácie vedeckovýskumnej činnosti SZTŠ.

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 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 zápisu 6/2020).

Zodpovedný: Horáček
úloha trvá
• Ú R 6/2021: Pripraviť scenár dokumentu o SZTŠ, dohodnúť vysielanie galaprogramov súťaží
v programoch RTVS.
Zodpovedný: P. Horáček
úloha trvá
• Ú R 7/2021: Pripraviť účasť a prezentáciu jednotlivých disciplín a workshop k breaking disciplíne.
Zodpovedná: H. Švehlová
úloha trvá
• Ú R 8/2021: Poslať zoznam požiadaviek a otázok do publikácií. Vedúci sekcií dodajú zoznamy
a potrebné dokumenty a fotografie pre skompletizovanie vyššie zmienených publikácií.
Zodpovední: P. Horáček, H. Švehlová, P. Olej
úloha trvá
• Ú R 9/2021: Zaslať pripomienky k Štatútu reprezentanta
Zodpovední: členovia Rady SZTŠ
úloha trvá

BODY PROGRAMU:
1. Prípravu VZ a dokumentov k nemu
2. Návrh rozpočtu zväzu i sekcií
3. Univerziáda 2022
4. Propagačná činnosť -videostream zo súťaží
5. Rôzne
ROKOVANIE:
1. Prípravu VZ a dokumentov k nemu
P. Ivanič, člen Rady zodpovedný za legislatívu, informoval o navrhovaných zmenách
v legislatívnych dokumentoch, ktoré spadajú do kompetencie Valného zhromaždenia SZTŠ.
Zmeny sa týkajú najmä Finančného poriadku, Stanov SZTŠ a Volebného poriadku, kde nastane
len jedna zmena.
Uznesenie Rady: Rada jednomyseľne schvaľuje navrhnuté zmeny v uvedených legislatívnych
dokumentoch.
Všetky
podklady
budú
zverejnené
členskej
základni
v http://www.szts.sk/sk/documents/39/vz-szts v najkratšom čase.
Ú R 10/2021: P. Ivanič pripraví podklady legislatívnych materiálov na zverejnenie.
Zodpovedný: P. Ivanič
termín: do 11.6.2021
2. Návrh rozpočtu zväzu i sekcií
V.Špániková, generálny sekretár SZTŠ, predstavila návrh rozpočtu na rok 2021 na
pripomienkovanie na základe výdavkov predchádzajúcich rokov a príjmov aktuálneho roku.
Upozornila, že nie je jednoduché a ani úplne možné zosúladiť požiadavky účtovania štátneho
rozpočtu a delenie rozpočtu na jednotlivé sekcie SZTŠ a spoločný účet. Taktiež komunikácia
s ekonomickou sekciou je veľmi náročnou úlohou. Nie sú jednoznačné rozdelené zostatky na
jednotlivých účtoch z predchádzajúcich rokov.
Vedúci sekcií IDO a RnR odkomunikovali svoje požiadavky na zmeny a doplnenia v rozpočte
v predstihu. Drobné úpravy zo strany sekcie TŠ a spoločného rozpočtu sa prekonzultovali počas
rokovania.
Uznesenie Rady: Rada jednomyseľne schvaľuje navrhnutý rozpočet na rok 2021.
Ú R 11/2021: V.Špániková zverejní návrh rozpočtu SZTŠ
http://www.szts.sk/sk/documents/39/vz-szts v najkratšom čase.
Zodpovedný: V.Špániková
termín: do 11.6.2021

na

rok

2021

na

3. Univerziáda 2022
Zimná univerziáda 2022 organizovaná SAUŠ bude v dátume 7.-.11.2.2022. Podmienkou
účastníkov je byť študentom posledného-maturitného- ročníka strednej školy a vysokoškolského
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štúdia I., II. alebo III. stupňa akejkoľvek formy. Rada SZTŠ navrhuje rozšíriť disciplíny aj napr.
o jazz, disco, hip hop v počte max.do 20 tanečníkov.
Rada berie prijatú informáciu na vedomie.
Ú R 12/2021: Sekcia IDO MT oznámi konečný výber disciplí, ktoré budú zaradené do
programu Zimnej univerziády v rámci tancov.
Zodpovedný: H.Švehlová
termín: do 30.6.2021
4. Propagačná činnosť -videostream zo súťaží
P.Horáček, prezident SZTŠ, predstavil cenové ponuky s detailnými popismi služieb od dvoch
spoločností, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s realizáciou live streamov a záznamov z tanečno
športových súťaží.
Rada zobrala na vedomie informáciu o 2 cenových ponukách od spoločností MeToo.sk
zastúpená Marcelom Parom a ABCreative s.r.o. zastúpená Radovanom Sušilom. V rámci
propagácie športového odvetvia navrhuje Rada pripraviť návrh spolupráce na základe
geografického rozdelenia súťaží.
RnR

WC,
Bratislava

IDO MT
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nad Hronom

Ú R 13/2021: Vedúci sekcií SZTŠ pripravia návrh spolupráce pre mediálnu propagáciu
tanečného športu s navrhnutými spoločnosťami.
Zodpovedný: Vedúci sekcií SZTŠ
termín: do 30.6.2021
5. Rôzne
Petr Horáček informoval, že podujatie WRRC World cup pripravovaný na Slovensku
v septembri 2021, organizátor SZTŠ a Hydrorock Bratislava, získalo záštitu od Slovenského
olympijského a športového výboru SR.
Zároveň Petr Horáček informoval, že 27.5.2021 sa uskutočnilo online stretnutie všetkých
organizátorov štatutárnych súťaží WRRC, na ktorom sa ako zastúpenie SZTŠ a organizátora
podujatia na Slovensku zúčastnili Petr Horáček, Rastislav Baňas a zástupcovia Hydrorock
Bratislava.
Na základe rozhodnutia Rady SZTŠ a zámeru propagácie breakingu ako novej olympijskej
disciplíny bude zo spoločných finančných prostriedkov podporená účasť 3 zástupcov SZTŠ zo
sekcie IDO MT na WDSF Majstrovstvách Európy v Sochi, Rusko (25.-28.6.2021).

V Bratislava 2.6.2021

Podpis prezidenta SZTŠ: v.r.

Zapísala: Veronika Špániková

Podpis zapisovateľa: v.r.

Overil: Petr Horáček

Podpis overovateľa: v.r.
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