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S T A N O V Y 
Slovenského zväzu tanečného športu 

 
 
 

Článok 1. 
Úvodné ustanovenia 

 
 
1. Slovenský zväz tanečného športu (ďalej len „SZTŠ” alebo „zväz”) je dobrovoľným združe-

ním fyzických a právnických osôb so záujmom o tanečný šport s pôsobnosťou na území 
Slovenskej republiky. 

2. SZTŠ sa zriaďuje v právnej forme občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. 
„O združovaní občanov” v platnom znení. 

3. SZTŠ je apolitická organizácia a jej cieľom nie je vytváranie zisku. 
4. SZTŠ je riadnym členom Svetovej federácie tanečného športu (World DanceSport Federa-

tion – WDSF), preto sa pri svojej činnosti po odbornej i metodickej stránke riadi ustanove-
niami, nariadeniami a odporúčaniami WDSF, v prípade, že tieto neodporujú všeobecne zá-
väzným právnym predpisom účinným na území Slovenskej republiky. 

5. SZTŠ je riadnym členom Európskej federácie tanečného športu (DanceSport Europe – 
DSE), ktorá je kontinentálnou federáciou tanečného športu v Európe, oficiálne uznaná 
WDSF. 

6. SZTŠ je začlenený do organizačno–športových štruktúr Slovenskej republiky. 
 
 

Článok 2. 
Názov a sídlo SZTŠ 

 
 
1. Názov zväzu v slovenskom jazyku: SLOVENSKÝ ZVÄZ TANEČNÉHO ŠPORTU, pou-

žívaná skratka SZTŠ. 
 Názov zväzu v anglickom jazyku (oficiálny jazyk WDSF): SLOVAK DANCE SPORT 

FEDERATION, používaná skratka SDSF. 
2. Sídlo zväzu: Račianska 109/c Škultétyho 1, 831 02 03 Bratislava. 
 
 

Článok 3. 
Predmet činnosti a hlavné úlohy zväzu 

 
 
1. SZTŠ ako autonómna organizácia organizuje, kontroluje, riadi a všestranne koordinuje čin-

nosť a rozvoj tanečného športu na území Slovenskej republiky. 
2. SZTŠ zabezpečuje propagáciu tanečného športu na území Slovenskej republiky a v zahra-

ničí. 
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3. SZTŠ podporuje, organizuje, riadi a koordinuje spoluprácu SZTŠ s členskými zväzmi 
WDSF, medzinárodnými organizáciami, odbornými orgánmi a organizáciami ministerstiev 
Slovenskej republiky. 

4. SZTŠ prezentuje a obhajuje záujmy členov SZTŠ vo federáciách združujúcich na území 
Slovenskej republiky športové zväzy. 

5. SZTŠ napomáha rozvoju svojich členov. 
6. SZTŠ zabezpečuje po odbornej stránke prípravu a realizáciu súťaží tanečného športu na 

území Slovenskej republiky. 
7. SZTŠ zabezpečuje v oblasti tanečného športu prípravu štátnej reprezentácie Slovenskej 

republiky. 
8. SZTŠ zabezpečuje vnútornú výchovnú a vzdelávaciu funkciu zväzu. 
9. SZTŠ za účelom splnenia svojho poslania operatívne zriaďuje regionálne orgány, úseky 

a komisie SZTŠ a stanovuje rozsah ich pôsobnosti. 
 
 

Článok 4. 
Členstvo v SZTŠ 

 
 
1. Formy členstva v SZTŠ 
 Členstvo v SZTŠ je založené na skupinovej alebo individuálnej forme. 

a) Individuálne členstvo 
 Individuálnym členom SZTŠ môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na 

území Slovenskej republiky. 
 Cudzí štátny príslušník môže byť členom SZTŠ iba ako fyzická osoba. 
b) Skupinové členstvo 
 Členom SZTŠ môže byť právnická osoba zriadená buď v právnej forme obchodnej 

spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, alebo v právnej forme občianskeho združe-
nia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení, prípadne združenie zriadené pod-
ľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka. 

 Právnická osoba musí mať sídlo na území Slovenskej republiky a musí sa zaoberať 
činnosťou v oblasti tanečného športu. 

 
2. Druhy členstva v SZTŠ 
 Členstvo v SZTŠ je riadne, čestné alebo asociované. 

a) Riadne členstvo 
 Riadnym členom zväzu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bola za riadneho 

člena zväzu prijatá postupom podľa Evidenčného poriadku. 
 O prijatí za riadneho člena zväzu rozhoduje Úsek evidencie členov SZTŠ. 
b) Čestné členstvo 
 Čestným členom zväzu sa môže stať fyzická osoba, ktorá nie je členom zväzu, a ktorá 

sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj tanečného športu a dobré meno SZTŠ. 
 Čestné členstvo sa môže priznať aj riadnemu členovi zväzu – fyzickej osobe – po dovŕ-

šení 60 rokov veku, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj tanečného 
športu a dobré meno SZTŠ. 

 Mimoriadnym typom čestného členstva je „čestný prezident“, ktorým sa môže stať pre-
zident zväzu po skončení svojho funkčného obdobia. 
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 O priznaní čestného členstva rozhoduje Valné zhromaždenie zväzu na základe písom-
ného návrhu Prezídia zväzu alebo na základe písomnej žiadosti minimálne 25% člen-
skej základne. 

c) Asociované členstvo 
 Asociovaným členom sa môže stať právnická osoba, s ktorou SZTŠ uzatvorí písomnú 

asociačnú dohodu, ktorú schváli Valné zhromaždenie SZTŠ. 
 
3. Vznik členstva v SZTŠ 
 Členstvo v SZTŠ vzniká na základe rozhodnutia príslušného orgánu zväzu v závislosti od 

druhu členstva po splnení podmienok stanovených Evidenčným poriadkom SZTŠ. 
 
4. Zánik členstva v SZTŠ 
 Členstvo v SZTŠ zaniká: 

a) vzdaním sa členstva, 
b) vylúčením, 
c) priamo na základe vnútorných poriadkov SZTŠ, 
d) smrťou člena – fyzickej osoby, 
e) zánikom právnej subjektivity člena – právnickej osoby, 
f) zánikom registrovaného tanečného klubu, 
g) jednostranným odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany od asociačnej dohody, 
h) zrušením asociačnej dohody vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán, 
i) zánikom SZTŠ. 

 
 

Článok 5. 
Práva a povinnosti členov SZTŠ 

 
 
1. Práva riadneho člena SZTŠ 

a) Zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia SZTŠ buď priamo alebo pro-
stredníctvom iného splnomocneného riadneho člena zväzu – fyzickej osoby. Za malo-
letého riadneho člena zväzu toto právo vykonáva jeho zákonný zástupca. 

 Za riadneho člena – právnickú osobu – toto právo vykonáva fyzická osoba oprávnená 
konať v jej mene. 

 Za riadneho člena – registrovaný tanečný klub – toto právo vykonáva jeho vedúci. 
 Právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia SZTŠ v sebe zahŕňa aj 

právo riadneho člena zväzu aktívne sa spolupodieľať na jeho priebehu, t.j. riadny člen 
zväzu má právo na zasadnutiach Valného zhromaždenia SZTŠ predkladať návrhy 
a procedurálne návrhy, prednášať diskusné príspevky, faktické poznámky a týmto spô-
sobom sa vyjadrovať k práci orgánov i jednotlivých funkcionárov zväzu. 

 Riadny člen zväzu má na zasadnutiach Valného zhromaždenia SZTŠ hlasovacie právo. 
b) Disponovať aktívnym (t.j. právo voliť) a pasívnym (t.j. právo byť volený) volebným 

právom za podmienok stanovených v 1. časti Organizačného poriadku SZTŠ. 
c) Zúčastňovať sa na akciách SZTŠ za podmienok stanovených internými poriadkami 

SZTŠ (FP, OP, SP). 
d) Využívať vopred odsúhlaseným spôsobom finančné a materiálne prostriedky SZTŠ. 
e) Byť pravidelne a pravdivo informovaný o činnosti orgánov zväzu a o ich uzneseniach. 
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f) Získavať za znížené členské ceny publikácie a inštruktážne materiály vydávané alebo 
spoluvydávané zväzom, byť zvýhodnený pri účasti na akciách zväzu a využívať ďalšie 
výhody, ktoré poskytuje riadne členstvo v zväze, a o ktorých rozhodnú orgány zväzu. 

 
2. Práva čestného člena a čestného prezidenta 

a) Čestný člen SZTŠ, ktorý pred priznaním čestného členstva nebol riadnym členom 
SZTŠ, má práva riadneho člena SZTŠ okrem hlasovacieho práva na Valnom zhromaž-
dení SZTŠ a tiež okrem aktívneho a pasívneho volebného práva. 

b) Čestný člen SZTŠ, ktorému bolo čestné členstvo priznané už ako riadnemu členovi po 
dovŕšení 60 rokov veku, ako aj čestný prezident, majú všetky práva riadneho člena. 

c) Čestný prezident má právo zúčastniť sa ako hosť (bez hlasovacieho práva) na zasadnu-
tiach Prezídia zväzu. 

d) Každý čestný člen je oslobodený od platenia členského poplatku v zmysle Finančného 
poriadku SZTŠ. 

 
3. Práva asociovaného člena 

a) Asociovaný člen SZTŠ má práva riadneho člena zväzu okrem pasívneho volebného práva. 
b) Rozsah oprávnení asociovaného člena je bližšie upravený v asociačnej dohode. 

 
4. Povinnosti riadneho člena 

a) Dodržiavať Stanovy SZTŠ, ako aj Finančný, Organizačný a Súťažný poriadok SZTŠ. 
b) Rešpektovať a riadiť sa uzneseniami VZ, Prezídia a ďalších orgánov SZTŠ. 
c) Oznamovať Úseku evidencie členov SZTŠ zmenu údajov rozhodujúcich pre vedenie 

evidencie členov SZTŠ, a to najneskôr do 3 dní, od kedy zmena údajov nastala. 
d) Riadny člen – právnická osoba a registrovaný TK – je povinný raz ročne a pri akejkoľ-

vek zmene v údajoch predložiť Úseku evidencie členov SZTŠ registračný list vrátane 
zoznamu licencovaných a nelicencovaných tanečných párov v TK, ich vekovú kategó-
riu a výkonnostnú triedu. 

e) Uschovávať a chrániť svoje zväzové doklady pred ich odcudzením, stratou, poškode-
ním, zničením a zneužitím. V prípade, že nastane niektorá z uvedených skutočností, tú-
to najneskôr do 3 dní ohlásiť Úseku evidencie členov SZTŠ. 

f) Na požiadanie orgánov SZTŠ predkladať svoje zväzové doklady na kontrolu 
a uskutočňovanie úradných záznamov. 

g) Poskytovať bezodkladne požadovanú súčinnosť orgánom SZTŠ pri plnení ich kompe-
tenčných úloh. 

h) Svojou činnosťou napomáhať rozvoju a zvyšovaniu úrovne tanečného športu v SR. 
i) Obhajovať záujmy SZTŠ a svojím správaním šíriť jeho dobré meno. 
j) So všetkou starostlivosťou a zodpovednosťou si plniť reprezentačné povinnosti. 

 
5. Povinnosti čestného člena 
 Povinnosti čestného člena sú povinnosťami riadneho člena, okrem tých, ktoré sú svojou 

povahou v rozpore s čestným členstvom v SZTŠ. 
 
6. Povinnosti asociovaného člena 

a) Povinnosti asociovaného člena sú povinnosťami riadneho člena, okrem tých, ktoré sú 
svojou povahou v rozpore s týmto druhom členstva v SZTŠ. 

b) Bližšie je rozsah povinností asociovaného člena upravený v asociačnej dohode. 
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Článok 6. 
Orgány zväzu 

 
 
1. Orgánmi zväzu sú: 

a) Valné zhromaždenie, 
b) prezident, 
c) Prezídium, 
d) Kontrolná komisia, 
e) Disciplinárna a rozhodcovská komisia. 

2. SZTŠ môže podľa potreby vytvárať ďalšie organizačné a odborné útvary resp. úseky v 
zmysle a rozsahu stanovenom v 1. časti Organizačného poriadku SZTŠ. 

3. Orgány zväzu rozhodujú v rozsahu svojich kompetencií vymedzených Stanovami zväzu 
a ostatnými vnútornými poriadkami zväzu. 

4. V prípade pochybností alebo podozrenia o rozpore medzi Stanovami zväzu a ostatnými 
vnútornými poriadkami zväzu, prípadne medzi vnútornými poriadkami zväzu navzájom 
podáva ich záväzný výklad komisia zložená z dvoch poverených členov Prezídia, dvoch 
poverených členov Kontrolnej komisie a prizvaného právnika. 

 
 

Článok 7. 
Valné zhromaždenie SZTŠ 

 
 
1. Valné zhromaždenie je v štruktúre orgánov SZTŠ najvyšším orgánom a je tvorené všetký-

mi riadnymi a čestnými členmi zväzu a delegátmi asociovaných členov. 
2. Spôsoby zvolávania Valného zhromaždenia (riadneho i mimoriadneho) sú upravené v 1. 

časti Organizačného poriadku SZTŠ. 
3. Valné zhromaždenie vo svojej výlučnej kompetencii najmä: 

a) rozhoduje o vzniku a zániku zväzu, ako aj o zmene jeho právnej formy, 
b) rozhoduje v prípade zániku zväzu o jeho majetkovom vyrovnaní, 
c) schvaľuje Stanovy SZTŠ, ich zmeny a doplnky, 
d) schvaľuje Finančný poriadok SZTŠ, jeho zmeny a doplnky, 
e) schvaľuje časti č. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. Organizačného poriadku SZTŠ, ako aj ich 

zmeny a doplnky, 
f) schvaľuje Prezídiom predkladaný návrh rozpočtu zväzu na nasledujúce rozpočtové ob-

dobie, 
g) schvaľuje ročnú finančnú uzávierku zväzu predkladanú Prezídiom zväzu, 
h) má právo zrušiť zmluvy s inými športovými zväzmi, medzinárodnými športovými or-

gánmi a organizáciami ako i asociačné zmluvy uzavreté Prezídiom zväzu, 
i) určuje a schvaľuje zásadné úlohy zväzu, 
j) volí a odvoláva prezidenta zväzu, členov Prezídia zväzu, predsedu a členov Kontrolnej 

komisie zväzu, predsedu a členov DIROK, členov úsekov a komisií SZTŠ, 
k) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu Prezídia DIROK SZTŠ o vylúčení člena zo SZTŠ, 
l) rozhoduje o znovuprijatí vylúčeného člena do SZTŠ. 
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4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom priamo alebo v zastúpení prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov zväzu. V prípade, že Valné zhromaždenie 
nie je uznášaniaschopné, Prezídium zvolá jeho nové zasadnutie najneskôr do 30 dní. 
V náhradnom termíne zvolané Valné zhromaždenie sa považuje za uznášaniaschopné, ak sa 
ho zúčastní priamo alebo v zastúpení minimálne jedna tretina všetkých riadnych členov 
zväzu. Do počtu uznášaniaschopných hlasov sa nezapočítavajú hlasy asociovaných členov. 
Každý riadny člen zväzu má právo delegovať svoj hlas na Valné zhromaždenie inému čle-
novi zväzu. Uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia sa posudzuje podľa týchto zásad 
aj v prípade prerušenia jeho rokovania na ďalšom pokračovaní v inom termíne. 

5. Na prijatie uznesenia podľa bodu 3. písm. a), b), c), d) tohto článku sa vyžaduje 2/3 väčšina 
uznášaniaschopného Valného zhromaždenia (kvalifikovaná väčšina). V ostatných prípa-
doch sa na prijatie uznesenia Valného zhromaždenia vyžaduje nadpolovičná väčšina uzná-
šaniaschopného Valného zhromaždenia (jednoduchá väčšina). 

6. Valné zhromaždenie prijíma svoje rozhodnutia vo forme uznesení. Uznesenia Valného 
zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov SZTŠ, pre všetky jeho orgány, úseky 
a komisie. 

 
 

Článok 8. 
Prezident SZTŠ 

 
 
1. Prezident zväzu ako čelný predstaviteľ zväzu ho ako štatutár zastupuje navonok. 
2. Prezident je do funkcie volený Valným zhromaždením na 4 ročné funkčné obdobie. Prezi-

dent zväzu sa ujíma svojej funkcie deň nasledujúci po dni, v ktorom sa konalo Valné zhro-
maždenie, na ktorom bol do funkcie zvolený, pričom týmto dňom začína plynúť aj jeho 
funkčné obdobie. 

3. Funkcia prezidenta zaniká: 
a) uplynutím 4 ročného funkčného obdobia, 
b) odvolaním pred uplynutím 4 ročného funkčného obdobia, 
c) vzdaním sa funkcie pred uplynutím 4 ročného funkčného obdobia, 
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, 
e) úmrtím. 
Podrobnosti o zániku funkcie prezidenta zväzu pred uplynutím funkčného obdobia upravu-
je 1. časť Organizačného poriadku SZTŠ. 

4. Prezident zväzu zodpovedá za výkon svojej funkcie Valnému zhromaždeniu zväzu. 
5. Prezident zväzu vo svojej výlučnej právomoci zvoláva a riadi zasadnutia Prezídia zväzu. 
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Článok 9. 
Prezídium SZTŠ 

 
 
1. Prezídium SZTŠ je v čase medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia SZTŠ najvyšším 

riadiacim orgánom zväzu a v tomto období kontroluje jeho činnosť Kontrolná komisia. 
2. Prezídium má 5 – 13 členov volených Valným zhromaždením, pričom ich konkrétny počet 

na dané funkčné obdobie určí Valné zhromaždenie pred ich voľbou. 
3. Člen Prezídia zväzu je volený na 4 ročné funkčné obdobie. 
 Člen Prezídia zväzu sa ujíma svojej funkcie deň nasledujúci po dni, v ktorom sa konalo 

Valné zhromaždenie, na ktorom bol do funkcie zvolený, pričom týmto dňom začína plynúť 
aj jeho funkčné obdobie. 

4. Funkcia člena Prezídia zväzu zaniká: 
a) uplynutím 4 ročného funkčného obdobia, 
b) odvolaním pred uplynutím 4 ročného funkčného obdobia, 
c) vzdaním sa funkcie pred uplynutím 4 ročného funkčného obdobia, 
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, 
e) úmrtím. 
Podrobnosti o zániku funkcie člena Prezídia zväzu pred uplynutím funkčného obdobia 
upravuje 1. časť Organizačného poriadku SZTŠ. 

5. Prezídium zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu. 
6. Prezídium vo svojej výlučnej kompetencii najmä: 

a) riadi činnosť zväzu v čase medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia, 
b) zvoláva zasadnutie riadneho Valného zhromaždenia, 
c) pripravuje podľa jednotlivých položiek návrh rozpočtu zväzu na budúce rozpočtové 

obdobie a predkladá ho na schválenie Valnému zhromaždeniu, 
d) rozhoduje o presune finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami schvále-

ného rozpočtu (v objeme viac ako 30% na jednotlivú položku) s predchádzajúcim sú-
hlasom Kontrolnej komisie, 

e) pripravuje návrh ročnej finančnej uzávierky zväzu a predkladá ho na schválenie Val-
nému zhromaždeniu, 

f) v mene zväzu uzatvára zmluvy s inými športovými zväzmi, medzinárodnými športo-
vými orgánmi a organizáciami, orgánmi Slovenskej republiky, ako i asociačné zmluvy, 

g) posudzuje návrhy Súťažného úseku vo veciach svojej pôsobnosti, 
h) posudzuje návrhy Vzdelávacieho úseku vo veciach svojej pôsobnosti, 
i) posudzuje návrhy ostatných úsekov vo veciach svojej pôsobnosti, 
j) rozhoduje o prijatí opatrení v rozsahu návrhov Kontrolnej komisie na nápravu nedos-

tatkov zistených v rámci jej kontrolnej pôsobnosti, 
k) rozhoduje na návrh DIROK o odvolaní voleného funkcionára zväzu z jeho funkcie 

pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodu jeho opakovaného (2x) disciplinárneho 
potrestania, 

l) na návrh orgánu zväzu, v rámci ktorého funkcionár vykonáva volenú funkciu, rozhodu-
je o odvolaní tohto funkcionára zväzu z funkcie pred uplynutím funkčného obdobia v 
prípade, že zo zdravotných alebo iných dôvodov si dlhšie ako 3 mesiace neplní povin-
nosti vyplývajúce mu z funkcie v zväze, do ktorej bol zvolený, 

m) rozhoduje o poverení svojho člena ktoréhokoľvek člena zväzu, aby do doby zvolania 
Valného zhromaždenia plnil úlohy voleného funkcionára v orgáne zväzu, v ktorom táto 
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nebola obsadená, alebo sa jeho funkcia uvoľnila pred skončením funkčného obdobia, 
a to z dôvodov: 
• vzdania sa, 
• odvolania, 
• úmrtia, 
• právoplatného odsúdenia za trestný čin, 

n) rozhoduje o poverení ktoréhokoľvek člena zväzu, aby do doby zvolania Valného zhro-
maždenia plnil úlohy člena Prezídia zväzu, ktorého funkcia nebola obsadená, alebo 
namiesto zvoleného člena Prezídia, ktorého funkcia sa uvoľnila pred uplynutím funk-
čného obdobia, a to z dôvodov: 
• vzdania sa, 
• odvolania, 
• úmrtia, 
• právoplatného odsúdenia za trestný čin, 

o) predkladá Valnému zhromaždeniu na odsúhlasenie svoje rozhodnutie o poverení člena 
zväzu, aby plnil úlohy člena Prezídia alebo úlohy voleného funkcionára v orgáne zvä-
zu, ktorého funkcia sa predčasne uvoľnila, alebo nebola obsadená, 

p) v prípade pochybností alebo podozrenia o rozpore medzi Stanovami zväzu a ostatnými 
vnútornými poriadkami zväzu, prípadne medzi vnútornými poriadkami zväzu navzá-
jom, zriaďuje komisiu na podanie ich záväzného výkladu, pozostávajúcu z dvoch čle-
nov Prezídia, dvoch členov Kontrolnej komisie a z prizvaného právnika, 

r) kedykoľvek môže požiadať Kontrolnú komisiu, aby predložila písomnú správu o jej 
činnosti, 

s) predkladá písomnú výročnú správu o svojej činnosti Valnému zhromaždeniu, 
t) vedie register “Pr” v zmysle Organizačnej štruktúry SZTŠ. 

7. Prezídium zväzu je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väč-
šina jeho členov. V prípade, že Prezídium nie je uznášaniaschopné, prezident zvolá jeho 
nové zasadnutie. 

 Ak Prezídium zväzu nie je uznášaniaschopné na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach, 
preberá v celom rozsahu jeho práva a povinnosti Kontrolná komisia, a to až do zvolania 
riadneho alebo mimoriadneho Valného zhromaždenia. 

8. Prezídium zväzu prijíma svoje rozhodnutia vo forme uznesení nadpolovičnou väčšinou 
uznášaniaschopného Prezídia (jednoduchá väčšina). 

9. Uznesenia Prezídia zväzu sú záväzné pre všetkých členov SZTŠ, pre všetky jeho orgány, 
úseky a komisie. 
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Článok 10. 
Kontrolná komisia SZTŠ 

 
 

1. Kontrolná komisia zväzu (ďalej len „KK”) je v čase medzi zasadnutiami Valného zhro-
maždenia najvyšším kontrolným orgánom zväzu. 

2. KK má troch členov volených Valným zhromaždením. 
3. Člen KK je volený na 4 ročné funkčné obdobie. 
 Člen KK sa ujíma svojej funkcie deň nasledujúci po dni, v ktorom sa konalo Valné zhro-

maždenie, na ktorom bol do funkcie zvolený, pričom týmto dňom začína plynúť aj jeho 
funkčné obdobie. 

4. Funkcia člena KK zaniká: 
a) uplynutím 4 ročného funkčného obdobia, 
b) odvolaním pred uplynutím 4 ročného funkčného obdobia, 
c) vzdaním sa funkcie pred uplynutím 4 ročného funkčného obdobia, 
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, 
e) úmrtím. 

 Podrobnosti o zániku funkcie člena KK pred uplynutím funkčného obdobia upravuje 1. 
časť Organizačného poriadku SZTŠ. 

5. KK zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu. 
6. KK vo svojej výlučnej kompetencii najmä: 

a) kontroluje činnosť Prezídia zväzu a ostatných orgánov zväzu v čase medzi zasadnu-
tiami Valného zhromaždenia z hľadiska dodržiavania Stanov SZTŠ a ostatných vnú-
torných poriadkov SZTŠ, 

b) na čas do zvolania riadneho alebo mimoriadneho Valného zhromaždenia preberá na 
seba všetky práva a povinnosti Prezídia zväzu v prípade, že Prezídium zväzu nebolo na 
troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach uznášaniaschopné, 

c) kontroluje plnenie a dodržiavanie uznesení Valného zhromaždenia a uznesení Prezídia 
zväzu členmi a orgánmi zväzu, 

d) kontroluje plnenie a dodržiavanie zmlúv uzavretých Prezídiom zväzu a schválených 
Valným zhromaždením s inými športovými zväzmi, medzinárodnými športovými or-
gánmi a organizáciami, orgánmi Slovenskej republiky ako aj dodržiavanie asociačných 
dohôd, 

e) kontroluje hospodárenie zväzu v zmysle Valným zhromaždením schváleného rozpočtu 
zväzu na príslušné rozpočtové obdobie, 

f) dáva súhlas Prezídiu zväzu na presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými po-
ložkami schváleného rozpočtu (v objeme viac ako 30 % na jednotlivú položku), 

g) kontroluje včasnosť vybavenia návrhov, podnetov, sťažností, protestov a opravných 
prostriedkov orgánmi zväzu príslušnými na ich vybavenie, 

h) pravidelne (raz ročne a vždy na požiadanie) predkladá Prezídiu zväzu písomnú správu 
o vykonaných kontrolách a o nedostatkoch zistených pri výkone jej kontrolnej právo-
moci v činnosti iných orgánov, útvarov a úsekov zväzu, 

i) predkladá Prezídiu zväzu návrhy opatrení na zjednanie nápravy nedostatkov zistených 
pri jej kontrolnej činnosti, 

j) písomne upozorňuje Prezídium zväzu na nedostatky zistené v jeho činnosti a v lehote 
nie kratšej ako 21 dní žiada o zjednanie nápravy, 

k) písomne upozorňuje orgány, úseky a útvary zväzu na nedostatky zistené v ich činnosti 
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a v lehote nie kratšej ako 21 dní žiada o zjednanie nápravy, 
l) predkladá písomnú výročnú správu o svojej činnosti Valnému zhromaždeniu, 
m) zvoláva mimoriadne Valné zhromaždenie podľa pravidiel určených v 1. časti Organi-

začného poriadku SZTŠ v spojení s ustanoveniami 1. a 4. časti Organizačnej štruktúry 
SZTŠ, 

n) je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam DIROK vo veciach jej disciplinárnej prá-
vomoci, 

o) rozhoduje v prvom stupni vzájomné spory medzi orgánmi, útvarmi a úsekmi zväzu, 
p) v prípade sporov a pochybností sa podieľa na podávaní záväzného výkladu Stanov 

SZTŠ a ostatných vnútorných poriadkov SZTŠ, 
r) vedie register “KK” v zmysle Organizačnej štruktúry SZTŠ. 

7. KK je uznášaniaschopná, ak sú na jej zasadnutí prítomní všetci jej členovia. V prípade, že 
KK nie je uznášaniaschopná, predseda KK zvolá jej nové zasadnutie. 

8. KK prijíma svoje rozhodnutia vo forme uznesení jednoduchou väčšinou hlasov svojich 
členov. 

9. Uznesenia KK sú záväzné pre všetkých dotknutých členov SZTŠ, pre všetky jeho orgány, 
úseky a komisie. 
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Článok 11. 
Disciplinárna a rozhodcovská komisia SZTŠ 

 
 
1. Disciplinárna a rozhodcovská komisia zväzu (ďalej len „DIROK”) je najvyšším orgánom 

zväzu s disciplinárnou a rozhodcovskou právomocou. 
2. DIROK má troch členov volených Valným zhromaždením. 
3. Člen DIROK je volený na 4 ročné funkčné obdobie. 
 Člen DIROK sa ujíma svojej funkcie deň nasledujúci po dni, v ktorom sa konalo Valné 

zhromaždenie, na ktorom bol do funkcie zvolený, pričom týmto dňom začína plynúť aj jeho 
funkčné obdobie. 

4. Funkcia člena DIROK zaniká: 
a) uplynutím 4 ročného funkčného obdobia, 
b) odvolaním pred uplynutím 4 ročného funkčného obdobia, 
c) vzdaním sa funkcie pred uplynutím 4 ročného funkčného obdobia, 
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, 
e) úmrtím. 

 Podrobnosti o zániku funkcie člena DIROK pred uplynutím funkčného obdobia upravuje 1. 
časť Organizačného poriadku SZTŠ. 

5. DIROK zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu. 
6. DIROK vo svojej výlučnej kompetencii najmä: 

a) rozhoduje o spáchaní disciplinárneho priestupku členom zväzu, 
b) rozhoduje o uložení disciplinárneho trestu členovi zväzu za spáchanie disciplinárneho 

priestupku, 
c) rozhoduje o uložení disciplinárnej odmeny členovi zväzu za mimoriadny prínos 

a šírenie dobrého mena zväzu, 
d) rozhoduje vzájomné spory medzi orgánmi, útvarmi a úsekmi zväzu, 
e) predkladá Prezídiu zväzu návrhy na odvolanie voleného funkcionára zväzu z jeho 

funkcie pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodu jeho opakovaného (2x) discipli-
nárneho potrestania, 

f) je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam Kontrolnej komisie v sporoch medzi or-
gánmi, úsekmi alebo útvarmi zväzu, 

g) predkladá písomnú výročnú správu o svojej činnosti Valnému zhromaždeniu, 
h) vedie register “DIR” v zmysle Organizačnej štruktúry SZTŠ. 

7. DIROK je uznášaniaschopná, ak sú na jej zasadnutí prítomní všetci jej členovia. V prípade, 
že DIROK nie je uznášaniaschopná, predseda DIROK zvolá jej nové zasadnutie. 

8. DIROK prijíma svoje rozhodnutia vo forme uznesení jednoduchou väčšinou hlasov svojich 
členov. 

9. Uznesenia DIROK sú záväzné pre všetkých dotknutých členov SZTŠ, pre všetky jeho or-
gány, úseky a komisie. 
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Článok 12. 
Zásady finančného hospodárenia SZTŠ 

 
 
1. SZTŠ má právo vyberať od svojich členov interné poplatky, členské príspevky, poplatky za 

udelenie licencií, oprávnení, pokuty a penále v zmysle Finančného poriadku SZTŠ. Zväz 
má taktiež právo vydávať vlastným nákladom odbornú literatúru, videozáznamy a predávať 
tieto členom zväzu za režijné náklady spojené s ich výrobou. 

2. SZTŠ je v zásade príspevková organizácia, ktorej cieľom nie je vytváranie zisku. Všetky 
položky na strane príjmov budú použité na podporu rozvoja tanečného športu spôsobom 
stanoveným VZ, alebo štátnym orgánom, poskytovateľom finančných prostriedkov 
a reklamným alebo mediálnym partnerom. 

3. Zväz má právo prijímať od sponzorských osôb, organizácií, reklamných a mediálnych part-
nerov dary a dobrovoľné príspevky v zmysle platných predpisov. 

4. SZTŠ môže obdržať príspevky na činnosť, prípravu súťažných párov, reprezentačné povin-
nosti, organizovanie vrcholných medzinárodných a štatutárnych domácich súťaží a pod. od 
rezortných orgánov SR alebo nimi vytvorených odborných organizácií i inštitúcií. 

5. Pre finančné zabezpečenie svojej činnosti môže mať zväz príjmy i z vlastnej hospodárskej 
činnosti, na základe povolenia príslušných orgánov štátnej správy SR. 

6. SZTŠ má právo otvoriť si v zmysle platných zákonov a predpisov SR finančné a prevádz-
kové účty v bankových ústavoch činných na území SR. Zásady dispozičného a podpisové-
ho práva k účtom stanovuje Organizačný poriadok zväzu. 

7. SZTŠ má právo na základe rozhodnutia Prezídia vysielať svojich členov na zahraničné pra-
covné cesty (rokovania, tréningy, súťaže) a vybavovať ich devízovými prostriedkami zakú-
penými v peňažných ústavoch SR. Je ďalej oprávnený uhrádzať v devízach poplatky me-
dzinárodným organizáciám, ktorých je členom, preplácať v devízach zahraničné faktúry za 
objednanú odbornú literatúru, vyplácať v devízach honoráre zahraničným rozhodcom, 
funkcionárom a lektorom nominovaným na akcie SZTŠ, ako i uhrádzať zahraničné faktúry 
vyplývajúce z  uzatvorených zmlúv o pomoci, manažmente a zabezpečovaní akcií SZTŠ. 
Pritom je zväz povinný dodržiavať ustanovenia platných devízových zákonov a predpisov 
SR. 

8. SZTŠ dodržuje zákonmi SR stanovené spôsoby vedenia účtovnej evidencie, dodržuje všet-
ky daňové a odvodové povinnosti v zmysle daňových a finančných zákonov SR platných 
pre organizácie tohto typu. Za dodržiavanie v tomto bode stanovených povinností, ako i za 
hospodárenie zväzu zodpovedá Prezídium, ktoré za týmto účelom vytvorí v Prezídiu funk-
ciu hospodára zväzu. 

9. Prezídium predkladá výročnému zasadnutiu Valného zhromaždenia správu o hospodárení 
za uplynulé obdobie, správu o stave pokladne ku dňu zasadnutia, návrh zásad hospodárenia, 
ako i finančný rozpočet pre budúce obdobie. 

10. Pod finančným rokom hospodárenia sa rozumie zásadne vždy rok kalendárny. 
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Článok 13. 
Zánik SZTŠ 

 
1. SZTŠ zanikne, ak návrh a dôvody jeho zániku odsúhlasí dvojtretinová väčšina prítomných 

alebo riadne zastúpených členov na zasadnutí riadneho alebo mimoriadneho Valného zhro-
maždenia zväzu. 

2. SZTŠ zanikne tiež v dôsledku právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o jeho 
zrušení. 

3. O spôsobe majetkového vysporiadania v prípade zániku zväzu rozhoduje Valné zhromaž-
denie. 

4. V prípade zániku zväzu z dôvodov podľa bodu 2. tohto článku Stanov je povinné sa v čase 
do 60 dní zísť Valné zhromaždenie, zobrať fakt zániku na vedomie a prijať príslušné uzne-
senia a opatrenia súvisiace so zánikom zväzu. 

5. Za majetkové vysporiadanie v prípade zániku zväzu, ako i za vykonanie všetkých potreb-
ných právnych úkonov je po zániku zväzu zodpovedná komisia zložená z prezidenta, pove-
reného člena Prezídia a predsedu KK, ktorej činnosť zaniká až splnením tejto úlohy. 

6. O skutočnosti právneho zániku zväzu informuje komisia bezodkladne všetky medzinárodné 
zväzy a organizácie, všetky národné tanečné zväzy a slovenské organizácie, ktorých je čle-
nom a požiada o zrušenie členstva alebo zmluvy s týmito organizáciami. 

 
 

Článok 14. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1. Tieto Stanovy sú v súlade so všetkými zákonmi a zákonnými normami platnými na území 

SR v deň nadobudnutia ich platnosti. Problematika, ktorá nie je výslovne regulovaná týmito 
Stanovami, sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, záko-
na č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov ako i ostatných zákonov a zákonných noriem 
platných na území SR, alebo ustanoveniami súvzťažných zväzových poriadkov. 

2. Tieto Stanovy sú novelou Stanov SZTŠ registrovaných dňa 2.4.2001 na MV SR, číslo spisu 
VVS/1–909/90–101–3, ktoré vychádzali z pôvodných Stanov Slovenského tanečného zvä-
zu registrovaných MV SR dňa 8.1.1993 pod číslom VVS/1–909/90–101, a novelou Stanov, 
ktoré MV SR registrovalo dňa 9.5.2003 pod číslom VVS/1–909/90–101–4, 5.3.2005 pod č. 
VVS/1–909/90–101–5, 28.7.2005 pod číslom VVS/1–909/90–101–6, 18.4.2008 pod číslom 
VVS/1–909/90–101–7 a xx.xx.2013 pod číslom VVS/1–909/90–101–8. 

3. SZTŠ je po všetkých stránkach právnym pokračovateľom pôvodného Slovenského zväzu 
spoločenského tanca a následne Slovenského tanečného zväzu (STZ). 

4. Súvzťažné vnútro zväzové normy k týmto Stanovám sú: 
• Finančný poriadok SZTŠ, 
• Organizačný poriadok SZTŠ, 
• Súťažný poriadok SZTŠ, 

 so všetkými ich súčasťami a prílohami. 
5. Tieto Stanovy majú (vo svojom origináli) 13 14 strán textu. 
6. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením SZTŠ dňa 

1. 59. 20134 v Poprade Bratislave a účinnosť nadobúdajú dňom ich registrácie MV SR. 


