ZÁPIS 3.
zasadnutia vedenia sekcie IDO SZTŠ a prizvaných hostí
17.7. 2019 v Bratislave
Prítomní: Miroslav Frolo, Ingrid Fabian, Bohumil Kadúc, Dominika Kocourková, Edita Tothová,
Alexandra Tóthová, Andrea Cibulová, Stanislav Kočiš, Hana Švehlová
PROGRAM: Prerokovať a sformulovať pripomienky k návrhu nových Stanov SZTŠ
Schválené pripomienky a doplňujúce návrhy sekcie IDO k návrhu Stanov SZTŠ 2019
Úpravy sú farebne vyznačené
Vysvetlivky a pripomienky/komentáre sú označené žlto
Článok 1., bod 1.c
Disciplíny IDO a módne tanečné štýly (breaking, hip hop, urban, disco, artistic, performing,
caribbean…). Používaná skratka: disciplíny IDO.
Chceme ponechať názov našej sekcie z minulých Stanov a dokonca sme ho rozšírili a upresnili
Možno aj Sekcia RNR by si mala ponechať v názve Boogie Woogie – ale je to na ich rozhodnutí
Článok 1., bod 4. Cieľom SZTŠ je podpora a rozvoj všetkých odvetví tanečného športu v Slovenskej republike.
Článok 1., bod 5. SZTŠ je jedinou športovou organizáciou pre tanečný šport, ktorá zastupuje, chráni a presadzuje
záujmy všetkých odvetví tanečného športu vo vzťahu...
V článku 1, bod 1.je tanečný šport uvedený ako jedno samostatné odvetvie, preto pre úplnosť navrhujeme
upresňujúce rozšírenie bodu 4. a bodu 5 v článku 1..
Článok 1., bod 5. a text v Článku 3., bod 3. Text v oboch je do veľkej miery duplicitný. Je to zámer?
Článok 3., bod 13., 2.riadok : ... v zmysle obsahu…
Článok 4., bod 3. : …s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušné odvetvie, ako aj...
Článok 4., bod 9.2 Čestné členstvo v SZTŠ môže byť rovnakým spôsobom odňaté, ak čestný člen porušuje ciele
a zásady Stanovy a štatúty
Pojem „ciele a zásady“ je málo konkrétny a je nedefinovaný
Článok 4., bod 15. f) právo byť zvolený (individuálny člen) do funkcií orgánov SZTŠ
Za písmenom j) je síce vysvetlené pasívne volebné právo, ale možno by neprekážalo nechať to aj priamo
v texte v bode f)
Článok 4., bod 17. b) Jedna z povinností člena je uvedená vo forme záporu:
nekonať v rozpore so známymi cieľmi a záujmami SZTŠ
Možno by bolo vhodnejšie použiť formuláciu:
Vyvarovať/vyhnúť sa konaniu, ktoré by bolo v rozpore so známymi cieľmi a záujmami SZTŠ
Článok 6., bod 1. Činnosť jednotlivých odvetví tanečného športu zastrešujú prostredníctvom Predsedníctva
Výboru sekcie tieto športové sekcie
Článok 6., bod 1. c) sekcia disciplín IDO a módne tanečné štýly (breaking, hip hop, urban, disco,
artistic, performing, caribbean…).
Článok 6. a v ďalšom texte, všade upraviť Predsedníctvo sekcie na Výbor (ako je uvedené v článku 5,
bod 1.h)a tiež upraviť Valné zhromaždenie sekcie na Výročnú konferenciu (VK) sekcie
Navrhujeme používať pomenovanie Výročná konferencia sekcie miesto Valné zhromaždenie sekcie, aby
sa pojem VZ sekcie a VZ SZTŠ nemýlil a bolo to jednoznačne rozlíšené
Článok 6., bod 3. Predsedníctvo Výbor má minimálne 3 a maximálne 5 7 členov na základe rozhodnutia VZ
Výročnej konferencie (VK)sekcie.
Článok 6., po bode 7 upraviť číslovanie – má nasledovať bod 8, 9, 10, 11, 12, 13
Článok 6., bod 7. Členov Predsedníctva Výboru volí a odvoláva VZ Výročná konferencia (VK) sekcie
a potvrdzuje ich VZ SZTŠ. Členmi Predsedníctvo Výboru sú obligatórne individuálnyi členovia s príslušnosťou
k danej sekcii

Článok 6., bod 9.,b) vypracovanie návrhu čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu SZTŠ na
nasledujúce obdobie pre ich použitie na športovú činnosť členov SZTŠ s príslušnosťou k dotknutej Sekcie
a ich položkovité položkové členenie,
alebo
... a ich položkovité členenie na jednotlivé položky

Článok 6., bod 13. (v pôvodnom texte bod 9) Do pôsobnosti Sekcií patrí najmä:...
aa) Najvyšším orgánom Sekcie je Valné zhromaždenie (VZ) Výročná konferencia (VK) sekcie. Na VZ
VK sekcie sa primerane aplikuje Článok 8 týchto Stanov s ohľadom na príslušnosť k danej športovej
sekcii
Článok 7., bod 4.ii. Delegát má ďalšie hlasy za každého športovca s platnou licenciou v uznanom športe
a športového odborníka evidovaného k 31.12. kalendárneho roku, ktorý bezprostredne predchádza VZ a ktorý je
zároveň členom riadneho člena, ktorého delegát zastupuje
Žlto označený text navrhujeme vyškrtnúť, nakoľko považujeme uvedený predpis za diskriminačný
– všetci sme členovia jedného zväzu, máme rovnaké povinnosti aj členské poplatky, rovnako sa
podieľame na činnosti a kvalitnom prezentovaní zväzu.... resp. ak by malo ostať, tak iba v pôvodnej
forme z pôvodných Stanov, t.j.: Pridaný hlas je jeden pre riadneho člena/klub za akýkoľvek počet
tanečníkov spĺňajúcich uvedenú požiadavku
Článok 7., bod 19. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých delegátov zistených postupom podľa Čl. 7 ods.2 až 5.
Navrhujeme upresniť, lebo ide o nadpolovičnú väčšinu zastupovaných osôb/hlasov a nie nadpolovičnú väčšinu
delegátov
Článok 7., bod 22. ... zišli na Výročnej konferencii (VK) osobitnom VZ (tzv. sekčné VZ) i bez účasti Delegátov
členov z ostatných odvetví tanečného športu. Sekčné VZ Výročná konferencia (VK)nemôže rozhodovať o veciach,
ktoré sa týkajú všetkých členov SZTŠ; sekčné VZ Výročná konferencia (VK) nemôže ani voliť členov orgánov
SZTŠ okrem voľby výkonných orgánov príslušnej športovej sekcie a disciplinárnych orgánov príslušnej športovej
sekcie. Zvolanie sekčného VZ Výročnej konferencie (VK) je zvolávateľ povinný spolu s pozvánkou zaslať aj
Prezídiu a Kontrolórovi, ktorých zástupcovia majú právo sa na sekčnom VZ Výročnej konferencii (VK) zúčastniť;
na zvolanie, uznášania sa schopnosť, rokovanie a hlasovanie sekčného VZ Výročnej konferencie (VK) sekcie sa
inak primerane použijú všetky ustanovenia platné pre riadne VZ, ako sú uvedené vyššie.
Článok 7., bod 27. Podrobnosti o zvolaní a rokovaní VZ a sekčného VZ Výročnej konferencie sekcie môžu byť
upravené v Organizačnom poriadku SZTŠ.
Článok 1., bod 6. a tiež v Článku 3., bod 2. ...je vyškrtnuté DSE, ale v Článku 8., bod 2., v) rozhoduje o
nominácii a schvaľuje nomináciu kandidátov do výkonných orgánov jednotlivých svetových a Európskych
organizácií (WDSF, DSE, WRRC, IDO a pod.) Je to zámer? Alebo to má byť tiež vyškrtnuté?
Článok 8., bod 3. Prezídium SZTŠ má 9 členov .... zbytočne VEĽA!!!
a) Prezidenta,
b) vedúceho súťažného úseku sekcie tanečného športu, resp. Predseda výboru sekcie tanečného
športu
c) vedúceho súťažného úseku sekcie akrobatického rock and rollu, resp. Predseda výboru sekcie
akrobatického rock and rollu
d) vedúceho súťažného úseku sekcie disciplín IDO, resp. Predseda výboru sekcie disciplín IDO a
módne tanečné štýly (breaking, hip hop, urban, disco, artistic, performing,
caribbean…).
e) vedúceho vzdelávacieho úseku,
zvážiť možnosť, aby bola samostatná komisia, ktorej predseda bude prizývaný na rokovanie
Prezídia v prípade potreby a v prípade rokovania o veciach vzdelávania
f) vedúceho legislatívneho úseku, nechať v kompetencii externej firmy/osoby, na báze príležitostnej
potrebnej spolupráce a konkrétnej úlohy, resp. prizývanie na rokovanie v prípade potreby;
okrem toho SZTŠ využíva služby právnej firmy a je lepšie, ak je táto nezávislá
g) vedúceho evidenčného úseku, ponechať v kompetencii osoby/komisie, nie je nutné, aby bolo
formou členstva v Prezídiu, resp. je možné prizývanie na rokovanie v prípade potreby
h) člena zodpovedného za spoluprácu so štátnymi orgánmi a športovými štruktúrami ponechať
v kompetencii Prezidenta, resp. ním poverenej osoby z Prezídia, sekretariátu, člena komisie...
(nemusí byť vždy tá istá osoba - s ohľadom na konkrétnu situáciu)
i) člena – zástupcu športovcov
Navrhovaná zjednodušená štruktúra Prezídia je bežná a funkčná vo väčšine „zlúčených“ zväzov,
podobných SZTŠ (cyklistika, gymnastika, lyžovanie, streľba...), Prezídium v týchto zväzoch tvorí Prezident=
štatutár, po jednom zástupcovi každého športového odvetvia a športovec(zástupca športovcov).
Článok 8., bod 5. Kandidátov na vedúceho súťažného úseku sekcie navrhujú výlučne delegáti s príslušnosťou
k danej Sekcii.
Navrhujú zo Sekcie .... ale volia všetci!!!! Tak? Netreba to napísať/špecifikovať?
Resp. v článku 8, bod 11. je napísané:
Viceprezidentov za jednotlivé športové sekcie volia Sekcie z členov Prezídia a zároveň príslušníkov danej Sekcie.
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ALE:
1. v zozname Prezídia v bode 3. nie sú uvedené pozície „viceprezidentov“
2. nemala by Sekcia na Výročnej konferencii najskôr zvoliť Výbor, jeho predsedu a toho potom posunúť /nominovať
do Prezídia SZTŠ? A VZ by následne vo voľbách potvrdilo Predsedov Výborov aj za členov Prezídia?!
Článok 8., bod 10. Člen Prezídia sa ujíma svojej funkcie deň nasledujúci po dni, v ktorom sa konalo Valné
zhromaždenie, na ktorom bol do funkcie zvolený.
a následne v bode 21.je uvedené:
Prvé zasadnutie Prezídia sa koná bezprostredne po skončení VZ, na ktorom boli zvolení členovia Prezídia.
Nevylučuje sa to? Text z bodu 10 a 21?
Článok 9., bod 3. Individuálny člen môže byť zvolený za Prezidenta maximálne v dvoch troch po sebe idúcich
funkčných obdobiach.
Ak je niekto „na figu“ jednoducho opätovne nebude zvolený, ale ak bude niekto vyhovujúci, prečo by sme sa mali
pripraviť o možnosť podržať ho vo funkcii čo najdlhšie?!?
Článok 9., bod 6. je dvakrát – treba asi posunúť číslovanie
Článok 9., bod 6.(čo po posunutí bude zrejme bod 7) v texte 1.vety treba zrejme doplniť slovo, aby
bolo lepšie zrozumiteľné
Scudziť a zaťažiť majetok SZTŠ, uzavrieť úverovú zmluvu, zmluvu o pôžičke, prevziať dlh alebo pristúpiť
k záväzku či uznať sporný záväzok, vystaviť, akceptovať alebo avalovať zmenku môže Prezident len so súhlasom
Prezídia
Článok 12., bod 2. ... ODRK má šiestich členov Určite až 6?!? Nestačia 3?Ak áno, upravil by sa aj počet v bode
8.
Článok 13., bod 3. ... mMinisterstvo školstva SR určí
Článok 15., bod 4. ... koná v rozpore so známymi záujmami a cieľmi Stanovami a predpismi SZTŠ.
Článok 15., bod 5.,b) ... Sekcia napriek zisteniu disciplinárneho porušenia koná v rozpore so známymi záujmami
a cieľmi Stanovami a predpismi SZTŠ.
V oboch predošlých – pojem „známe záujmy a ciele“ je málo konkrétny a je nedefinovaný
Článok 17., bod 7. Aktualizovať dátum
Za dôležité a prvoradé považujeme - upresniť/špecifikovať následnosť a súvislosť medzi Valným
zhromaždením SZTŠ a Výročnými konferenciami sekcií.
Navrhujeme najskôr uskutočniť Výročné konferencie sekcií a následne VZ SZTŠ, ktoré by malo vo
volebnom roku okrem samostatných volieb do Prezídia potvrdiť aj zvolené Výbory sekcií

SDIDO SZTŠ ukladá
Ú 7/2019
Zaslať Pripomienky a návrh úprav k Stanovám SZTŠ Rade a tiež na
sekretariát SZTŠ
Z. Švehlová T: 1.8.2019
Ú 8/2019
Spracovať schválené kritériá a podklady k rebríčkom, ktoré budú určujúce
pre rozdelenie príspevkov Talentovanej mládeži
Z. Švehlová T: 7.8.2019
Zapísal:

Hana Švehlová 17.7.2019
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