Zápisnica č.4/2022
zo zasadnutia Prezídia SZTŠ, konaného dňa 13.06.2022

Prítomní:

Peter IVANIČ (P), Petr HORÁČEK (PH),
Peter OLEJ (PO), Hana ŠVEHLOVÁ (HŠ),
Andrea CIBULOVÁ (AC), Pavol IMRE (PI),
Matej CHREN (MC)

Hostia:

Mgr. Veronika Špániková, Mgr. Milan Špánik

Zápisom poverená:

Miroslava Porubänová

Overovateľ̌ zápisu:

Andrea Cibulová

Rokovanie o 17:19 otvoril, viedol a o 19:00 ukončil p. Ivanič – prezident SZTŠ.
K rokovaniu sa o 18:35 pripojili Mgr.Veronika Špániková a Mgr.Milan Špánik.
Rokovanie bolo ukončené 20:45, ďalej pokračovalo rokovanie Výboru sekcie TŠ.

Program zasadnutia
1.

Kontrola úloh z minulej zápisnice:

2.

Príprava Valného Zhromaždenia /ďalej „VZ“/

3.

Rozpočet 2022

4.

Materiál na prerokovanie Mgr. Veronika Špániková a Mgr. Milan Špánik

5.

Webová stránka

6.

Rôzne

Body programu
1. Kontrola úloh z minulej zápisnice
SPLNENÉ:
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. *** PI doplní informácie, kedy môžu
jednotlivé sekcie začať dopĺňať informácie. Nemajú RNR/PO a IDO/HS prístupy. Všetci majú rovnaký
prístup. Termín do Veľkej Noci. V spojení dolaďovanie HS, IP, PO – doladiť stránku, informačný
systém*** DOHODA STRETNUTIA K STRÁNKE DÁTUM: 6.4.2022 16:30 ONLINE, Zistiť, čo sa
stalo, v akom stave je stránka
Zodpovedný: P a M. Štec
Ú Pr. 61/2021: Pripraviť rozsah publikácií pre rozpočet 2022
Zodpovední: PO, HŠ
Ú5 Pr.1/2022: Prezídiu bude predložený stav členskej základne na rok 2022
Zodpovedný: MV
Termín: do 31.1.2022
Ú1 Pr. 2/2022: Pripraviť na valné zhromaždenie podklady so zapracovanými požiadavkami o vytvorení
novej sekcie Breaking .
Zodpovedný: P
Ú3 Pr. 3/2022: Zabezpečiť prehľad možnosti zmeny dodávateľa designu novej stránky SZTŠ
s cenovými ponukami
Ú1 Pr. 3/2022: Prezident zadáva úlohu vypracovať Výročnú správu za rok 2021. Zástupcovia sekcií
poskytnú AC potrebnú správu o svojej činnosti a materiály, ktoré budú spracované do Výročnej správy
SZTŠ.
TRVAJÚCE:
Ú2 Pr. 1/2022: Zverejniť na webovej stránke SZTŠ schválený Štatút reprezentanta
Zodpovedný: P
Termín: 15.06.2022
Ú R 22/2019: Nákup didaktickej techniky (dataprojektor a plátno).
Zodpovední: PO, HŠ
Ú R 5/2020: Sekcie RnR a IDO zaslať pripomienky P. Ivaničovi k prestupovému poriadku TŠ,
zapracovať ich a opätovne poslať smernicu pred ďalším zasadnutím Rady. – presúva sa na AC a P
Zodpovední: PO, HŠ, P
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
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: PH
Ú R 6/2021: Pripraviť scenár dokumentu o SZTŠ, dohodnúť vysielanie galaprogramov súťaží
v programoch RTVS.
Zodpovedný: PH
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: PH, HŠ, PO
Ú Pr. 32/2021: Pripraviť plán prípravy reprezentačného tímu v breakingu a zoznamu užšej reprezentácie
breakingu na kvalifikáciu na OH.
Zodpovedná: HŠ
Ú Pr. 36/2021: Pripraviť informačné materiály a cenník pre kluby SZTŠ.
Zodpovedný: P
Ú Pr. 53/2021: Navrhnúť programové čísla do Galaprogramu k 65.výročiu súťažného tanca a
oceňované osobnosti do Siene slávy

Zodpovední: členovia prezídia
Ú Pr. 58/2021: Zaslať P a PH jubilantov 2022.
Zodpovedný: MV
Ú Pr. 59/2021: Dokončiť preklad a korektúry k publikácii IDO
Zodpovedná: HŠ
Termín: 30.7.22
Ú3 Pr. 2/2022: priestorové doplnenie dizajnu kancelárie SZTŠ v Dome športu
Zodpovedný: PH
Ú8 Pr. 2/2022: Pripraviť preberací protokol. Predmet: prevzatie šport – testerov.
Zodpovedný: PO
Ú2 Pr. 3/2022: Stanoviť termín 1.opravného termínu vzdelávania trénerov II .kvalifikačného stupňa
Zodpovedný: MC , MVK
Termín: do 31.5.2022

2. Príprava Valného Zhromaždenia /ďalej „VZ“/
PH informoval prítomných členov prezídia, zároveň vedúcich sekcie o príprave priestorov na sekčné
zasadnutia a VZ, konajúce sa 15.6.2022.
Prerokovalo sa zaradenie návrhu pána K.Blesáka do programu VZ 2022. Prezídium neodporučilo zmeny
zapracovať do zväzovej legislatívy, keďže bol Návrh podaný v zákonnej lehote, bol posunutý
k prerokovaniu na VZ.
Prezídium navrhuje nasledovné zloženie komisií na VZ:
Mandátová komisia: Víťazka Miroslav, Víťazková Stella
Volebná komisia: Cibulová Andrea
3. Rozpočet 2022
Prezident s prítomnými členmi prezídia prejednával rozpočet na rok 2022 a náklady na potrebné
položky pre jednotlivé sekcie.
4. Materiál na prerokovanie Mgr.Veronika Špániková a Mgr.Milan Špánik
Dňa 31.5.2022 prišiel emailom na sekretariát a členom prezídia materiál na prerokovanie od pani Mgr.
Veroniky Špánikovej. Prílohou emailu sú dva dokumenty s bodmi na prerokovanie VZ SZTŠ 2022 a
VK sekcie TŠ SZTŠ 2022. Keďže bol materiál zaslaný po termíne uvedenom v pozvánke, vedenie
prezídia sa s pani Mgr.Veronikou Špánikovou a Mgr. Milanom Špánikom dohodlo na prerokovaní
materiálu na prezídiu 13.6.2022.
Jednotlivé body boli diskutované a vysvetlené. Prezídium prijalo pripomienky a uznalo pochybenia, ku
ktorým počas období došlo. Prisľúbilo nápravu jednotlivých bodov.
Na základe upozornenia členskej základne, bude prezídium žiadať dokumenty od účtovnej firmy,
potrebné k zverejneniu a informovaniu členskej základne v novom dohodnutom termíne, ktorý zaručí
dostatočný časový priestor na dodržanie termínu zverejnenia priebežného čerpania a vyúčtovania
finančných prostriedkov .
5. Webová stránka
PO prezentoval nového, možného dodávateľa webovej stránky, informačného systému a cenovú
ponuku. Došlo k zhodnoteniu výhod a nevýhod predchádzajúcej a súčasnej ponuky.
6. Rôzne
P pripomenul zaradenie prezentácie Breaking do programu valného zhromaždenia. Predmetom
prezentácie je informovanie účastníkov valného zhromaždenia o vytvorení vlastnej sekcie pod
Slovenským zväzom tanečných športov.
PO informoval prítomných členov prezídia o činnosti a tréningovom procese Olivera Pirhalu.

Prezídium diskutovalo o možnosti novej voľby kontrolóra počas ďalšieho funkčného obdobia
kontrolóra na základe žiadosti súčasného kontrolóra vzhľadom na jeho vek.
Diskutovalo sa o obsahu časopisu Tanečný šport, ročenky SZTŠ, zníženia nákladov na tlač a výrobu,
prípadnú digitalizácia.

V Bratislava 13.6.2022
Zapísala: Miroslava Porubänová

Podpis zapisovateľa: v.r.

Overil: Andrea Cibulová

Podpis overovateľa: v.r.
Podpis prezidenta SZTŠ: v.r.

