ZÁPISNICA č.6/2021
Zo zasadnutia Prezídia SZTŠ, konaného dňa 23.11.2021
Prítomní:

Genc BERISHA (GB), Andrea CIBULOVÁ (AC), Petr HORÁČEK (PH),
Matej CHREN (MC), Pavel IMRE (PI), Peter IVANIČ (P), Peter OLEJ
(PO), Hana ŠVEHLOVÁ (HŠ), Miroslav VÍŤAZKA (MV)

Overovateľ zápisu: P.Horáček
Rokovanie o 16:00 otvoril, viedol a o 20:20 ukončil p. Ivanič – prezident SZTŠ.

PROGRAM ZASADNUTIA:
1. Kontrola úloh z minulej zápisnice
2. Zmena názvu a sídla – stav kancelárie, pošta, pečiatky, vlajka, Roll up
3. Zmena štatutára – banky
4. Aktuálne pandemické opatrenia – tréningy, súťaže 2021
5. Termíny MSR 2022, štatutárnych súťaží svetových federácií, VZ SZTŠ
6. Účasť na Medzinárodnom fóre na tému posilnenia postavenia žien a zabezpečenia rodovej
rovnosti v slovenskom športe
7. Vzdelávanie trénerov III. kvalifikačného stupňa – zoznam účastníkov
8. Zimná univerziáda 2022
9. Štatút reprezentanta
10. Breaking – rozhodca, repretím, príprava MS
11. Nákup športtesterov
12. Ocenenie p. Scholtzová
13. Zoznam reprezentantov a talentovanej mládeže – zmluvy, financie
14. Dizajn manuál legislatívnych materiálov, zápisníc
15. Projekt Školský šport
16. Kalendáre 2022
17. 65. výročie súťažného tanca
18. Grantové príležitosti pre športové organizácie – SOŠV 29.11.
19. Pozastavenie členstva riadneho členstva
20. Termín ďalšieho zasadnutia

BODY PROGRAMU:
1.

Kontrola úloh z predchádzajúce zápisnice
Splnené
Ú R 28/2019 Preveriť možnosť odpredaja LED panelov, ktoré sú vo vlastníctve SZTŠ, a prípade možného
odpredaja aj jeho termín.
Ú R 42/2020 Riešenie marketingového projektu osvety v HKŠ.
Vzhľadom na zmenu HKŠ sa úloha ruší.
Ú R 46a/2020 Preveriť cenové relácie a zaslať náhľad „vzorového“ videa členom Rady.
Úloha sa ruší.
Ú Pr. 24/2021: Zabezpečiť nové pečiatky SZTŠ.
Ú Pr. 29/2021: MVK zašle AC najaktuálnejšiu verziu Štatútu reprezentanta do 31.8.2021.
AC smernicu skontroluje a rozošle členom Prezídia do 20.9.2021, ktorí svoje pripomienky k štatútu pošlú
všetkým členom Prezídia do 13.10.2021. Štatút sa bude schvaľovať na najbližšom zasadnutí Prezídia
Ú Pr. 38/2021: Zistiť termín ukončenia stavebných prác na novej zväzovej kancelárie.
Ú Pr. 40/2021: Zabezpečiť preberanie a odosielanie zväzovej pošty v Dome športu.
Ú Pr. 43/2021: Vedúci sekcie nájdu zdroj financovania športtesterov v sekčných rozpočtoch.

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 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 39/2020 Pripraviť návrh odmeňovania členov Prezídia a Výborov sekcií za rokovania a opatrenia pre
odmeňovanie výkonných orgánov pre rok 2021
Zodpovední: Rada SZTŠ
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 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 Pr. 21/2021: Odkomunikovať/ dohodnúť podmienky internetu a telefónu v Dome športu.
Zodpovedný: P
úloha trvá
Ú Pr. 25/2021: Pripraviť podklady na výrobu nových Roll up-ov - SZTŠ, SZTŠ dizajnový, WDS, sekčné.
Zodpovední: PH
úloha trvá
Ú Pr. 27/2021: Urgovať Unionsoft a odkonzultovať s M.Štecom obsah a prenos dát na nový web. Požiadať
J.Harangoza o grafickú podporu novej web stránky.
Zodpovedný: P
úloha trvá
Ú Pr. 32/2021: Pripraviť plán prípravy reprezentačného tímu v breakingu a zoznamu užšej reprezentácie
breakingu na kvalifikácie na OH.
Zodpovední: HŠ
úloha trvá
Ú Pr. 35/2021: Pripraviť design manuál smerníc a zápisníc s cieľom zjednotiť formát.
Zodpovední: AC
úloha trvá
Ú Pr. 36/2021: Pripraviť informačné materiály a cenník pre kluby SZTŠ.
Zodpovední: P
úloha trvá
Ú Pr. 37/2021: Pripraviť stručný popis a podmienky participácie na projekt.
Zodpovední: PH
úloha trvá
Ú Pr. 41/2021: Zabezpečiť pracovnú zmluvu a ostatné náležitosti spojené s nástupom novej pracovníčky.
Zodpovedný: P, BILANX
Termín: podľa prevzatia nových kancelárskych priestorov
Ú Pr. 42/2021: Predložiť propozície a rozpočet Zimnej univerziády 2022. Zaradiť súťaž do kalendára TŠ.
Zodpovedný: PO, PI
Termín: 31.12.2021
Ú Pr. 44/2021: Zverejniť na internetovej stránke zoznam reprezentačného tímu a talentovanej mládeže sekcií.
Zodpovedný: PO, HS
Termín: 30.11.2021
Ú Pr. 45/2021: AC bola poverená vypracovaním dizajn manuálu legislatívnych materiálov a zápisníc.
Zodpovedný: AC
Termín: 20.12.2021
Ú Pr. 46/2021: Informovať vyhlasovateľa projektu o rozpore s Výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v oblasti športu v roku 2021 číslo F-2021-DOT01 a prejaviť záujem o zaradenie SZTŠ do projektu
Školský šport.
Zodpovedný: PH
úloha trvá

2.

Zmena názvu a sídla – stav kancelárie, pošta, pečiatky, vlajka, Roll up
P informoval o ponúknutých náhradných priestoroch v Dome športu. Prezídium
nevyužije ponúknuté možnosti vzhľadom na komplikácie so sťahovaním a aktuálny
lockdown. Nové priestory sekretariátu sú hotové – chýbajú vstupné dvere a žalúzie. Pri
obhliadke P upozornil vlastníka na rozpor voči požadovanej dispozícii – vstup do archívu
má byť z kancelárie a nie z chodby.
Nová pracovníčka sekretariátu nastúpi až do nových kancelárskych priestorov.
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Pečiatky boli proti podpisu pridelené jednotlivým členom Prezídia.
Preberanie pošty prostredníctvom podateľne v Dome športu je zmluvne zabezpečené.
Boli porovnané ponukové ceny Roll upov. Ich výrobu zabezpečí PH. Bola aktualizovaná
trvajúca Ú Pr. 25/2021.
Ú Pr. 47/2021: Zabezpečiť zmenu nových priestorov sekretariátu podľa dodaného
nákresu a zistiť predpokladaný termín ich užívania.
Zodpovedný: P
Termín: 30.11.2021
Ú Pr. 48/2021: Poslať nové fotografie na tapetovú stenu PH.
Zodpovedný: PH, PO, HS
Termín: 30.11.2021

3.

Zmena štatutára – banky
Z dôvodu chýbajúcich dokladov nebolo možné vykonať zmeny v banke. Bola
aktualizovaná úloha.
Ú Pr. 39/2021: Zabezpečiť kópiu stanov prostredníctvom MV SR a vykonať zmenu sídla
zväzu a štatutára v banke.
Zodpovedný: PH, P
Termín: 20.12.2021

4.

Aktuálne pandemické opatrenia – tréningy, súťaže 2021
Vzhľadom na aktuálne pandemické opatrenia sekcie TŠ a IDO MT rušia všetky súťaže
do konca roku 2021. Sekcia ARnR podľa vývoja situácie zváži organizáciu MSR dňa
11.12.
Tréningy sú povolené v režime OP.
O prípadných zmenách budú kluby informované mailom.

5.

Termíny MSR 2022, štatutárnych súťaží svetových federácií, VZ SZTŠ
Sekcie TŠ a IDO MT majú vypísané termíny MSR 2022. Termín MSR ARnR a VZ
SZTŠ sa presúva na ďalšie zasadnutie. V roku 2022 sú na území SR predbežne plánované
len štatutárne súťaže WDSF počas Košice Open a SOCH.
Ú Pr. 49/2021: Sekcia TŠ podá ponuku na organizáciu štatutárnych súťaží WDSF podľa
vlastného výberu.
Zodpovedný: PH
Termín: 20.12.2021

6.

Účasť na Medzinárodnom fóre na tému posilnenia postavenia žien a zabezpečenia
rodovej rovnosti v slovenskom športe
Fóra sa zúčastnila HS, ktorá informovala o nových poznatkoch.

7.

Vzdelávanie trénerov III. kvalifikačného stupňa
MC predložil rozpočet, informoval o prihlásených a zaradených frekventantoch. Zoznam
je prílohou zápisnice.
P inicioval diskusiu ohľadom predmetovej náplne a podmienkach neúčasti na vzdelávaní.
Na podnet ekonomickej sekcie požiadal MVK o kontrolu platieb za vzdelávanie (správny
účet).

8.

Zimná univerziáda 2022 – návrh propozícií a rozpočtu v prílohe
PO informoval o prípravách Zimnej univerziády. Pozri tiež trvajúcu Ú Pr. 42/2021

9.

Štatút reprezentanta
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Prezídium počtom hlasom 8 za a 1 proti schválilo Štatút reprezentanta.
10.

Breaking – rozhodca, repretím, príprava MS
P a HS informovali o materiáli spracovanom komisiou Breaking Slovakia. Po úpravách
bude predložený prezídiu začiatkom roku 2022. Účasť reprezentantov na MS v breakingu
Paríž 2021 je zabezpečená.

11.

Nákup športtesterov
Prezídium jednomyseľne schválilo nákup športesterov (1x set, 6x senzor, 10x hrudný
pás) a poverilo PO ich objednaním. Predpokladaná cena objednávky je 6.660,- € a bude
hradená rovnakým dielom zo sekčných rozpočtov z položiek vzdelávania.

12.

Ocenenie p. Scholtzová
SZTŠ navrhlo SOŠV pani Scholtzovú na ocenenie vzhľadom na jej životné jubileum
a dlhoročnú prácu za rozvoj tanečného športu, prípravu detí a mládeže. SOŠV návrh
akceptoval a pani Scholzovej udelí Diplom fair play SOŠV.

13.

Zoznam reprezentantov a talentovanej mládeže
P opätovne upozornili sekcie ARnR a IDO MT na povinnosť zverejnenia zoznamov
športovcov zaradených do reprezentačného tímu a talentovanej mládeže sekcie. Trvajúca
Ú Pr. 44/2021 bola aktualizovaná.

14.

Dizajn manuál legislatívnych materiálov, zápisníc
AC predložila šablóny zápisníc. Ú Pr. 45/2021 trvá.

15.

Projekt Školský šport
Prítomní diskutovali o projekte Ministerstva školstva vedy výskumu a športu a
Národného športového centra, s názvom Moduly a zaradenie STRIKE DANCE
ACADEMY do tohto projektu.
Ú Pr. 46/2021 trvá
Ú Pr. 50/2021: Zistiť skúsenosti s projektom Šport na školách u zapojených športových
federácií.
Zodpovedný: HS
Termín: 20.12.2021

16.

Kalendáre 2022
Na propagáciu zväzu a jeho športovcov sa budú aj pre rok 2022 pripravovať nástenné
kalendáre – spoločný a sekčné. Prípravou sú poverení PH a pán Harangozó.
Ú Pr. 51/2021: Zaslať PH návrhy fotografií športovcov do kalendára.
Zodpovedný: HS, PO
Termín: 30.11.2021

17.

65. výročie súťažného tanca
K 65. výročiu súťažného tanca na Slovensku bola PH predbežne dohodnutá krátkodobá
výstava v Olympijskom múzeu.
Ú Pr. 52/2021: Vybrať za každú sekciu najvýznamnejšie veci na výstavu.
Zodpovedný: PH, PO, HS
Termín: 31.1.2022
PH pripravuje publikácie k výročiu – 50 odtieňov profi, Katalóg párov S triedy, Katalóg
majstrov IDO, Katalóg majstrov ArnR.
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Ú Pr. 53/2021: Navrhnúť programové čísla do Galaprogramu k 65.výročiu súťažného
tanca a oceňované osobnosti do Siene slávy
Zodpovedný: členovia prezídia
Termín: januárové zasadnutie
18.

Grantové príležitosti pre športové organizácie
Na stretnutie/prezentáciu s názvom grantové príležitosti pre športové organizácie, ktoré
organizuje SOŠV dňa 29.11. je nominovaný PH

19.

Pozastavenie členstva riadneho členstva
Pán Dávidek dňa 29.8.2021 oznámil SZTŠ, že odstupuje z pozície trénerského garanta
Dance Clubu Čadca z dôvodu, že vedúci klubu nedodržiava vzájomnú dohodu. Dňa
15.9.2021 vedúci evidenčného úseku vyzval vedúceho klubu na riešenie situácie. Vedúci
klubu reagoval v stanovenom termíne s tým, že v „dohľadnej dobe sa snažíme nájsť
náhradu“ avšak ani do 23.11. neoznámil nového garanta tréningovej činnosti. Keďže je
stav v Dance Club Čadca v rozpore so zväzovou legislatívou ako aj § 33 zákona
440/2015 Z.z. o športe, P navrhol pozastavenia jeho členstva v SZTŠ.
Uznesenie:
Prezídium SZTŠ v zmysle Stanov SZTŠ čl.4 bod 19 od 24.11.2021 pozastavuje členstvo
riadnemu členovi Dance Club Čadca, nakoľko si neplní povinnosť zabezpečiť
vykonávanie športovej činnosti športovým odborníkom. Pozastavenie členstva trvá do
dňa prijatia dokumentu preukazujúceho splnenie povinnosti v zmysle Evidenčného
poriadku alebo do dňa zániku členstva v SZTŠ.
Za : 7

20.

Proti : 2

Zdržal sa :0

Termín ďalšieho zasadnutia
Termín: 8.12.2021 16:00. Miesto upresní P v pozvánke.

V Bratislava 30.11.2021

Podpis prezidenta SZTŠ: v.r.

Zapísal: Peter Ivanič

Podpis zapisovateľa: v.r.

Overil: Petr Horáček

Podpis overovateľa: v.r.
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