
 

 

ZÁPISNICA č.1/2021 

z online zasadnutia Rady SZTŠ, konaného dňa 24.3.2021 

 

Prítomní:   Petr HORÁČEK, Peter OLEJ, Peter IVANIČ, Miroslav FROLO, Hana 

ŠVEHLOVÁ  

Ospravedlnený:  Matej CHREN 

Hosť:  Miroslav Balún (kontrolór SZTŠ), Veronika Špániková (generálny 

sekretár) 

 

Zápisom poverená:  V.Špániková 

Overovateľ zápisu:   P.Ivanič 

 

Rokovanie o 15:30 otvoril, viedol a o 17:50 ukončil p. Horáček – prezident SZTŠ  

 

PROGRAM ZASADNUTIA: 

Kontrola úloh z predchádzajúce zápisnice: 

Splnené  

• Ú R 48/2020 Sekcie zašlú svoj výber fotiek generálnemu sekretárovi v počte 15 ks/sekcia.  

• Ú R 50/2020 Vedúci MVK, M. Chren, dá oficiálne vyjadrenie S. Kočišovi k otázkam prijatým 

e-mailom 23.11.2020.  

• Ú R 53/2020: Dohodnúť osobné stretnutie prezidenta SZTŠ s vedením mesta Martin a ŽSK za 

účelom zistenia potenciálnych riešení pre budovanie športovej infraštruktúry na účel tanečno-

športových súťaží. 

Preveriť možnosť prístavby v rámci už realizovaného projektu stavby budovy C a telocvičňou ZŠ 

SNP Ostredková 14.   

• Ú R 54/2020:  Odoslať v termíne do 3.12.2020 pripomienky k tézam ZoŠ na ministerstvo.  

• Ú R 55/2020:  Vyžiadať informáciu, ako bude ovplyvnená pôvodná cenová ponuka (3300€) 

zmenami v základných moduloch evidenčnej časti Membery (realizácie požiadaviek na prolongácie 

a poplatkov a evidenciu a správu párov v systéme). Realizovať stretnutia s firmou Unionsoft na 

pravidelnej 2-3 týždennej báze, dať písomne všetky požiadavky na zmeny oproti základným modulom 

a stanoviť presný termín dodania.  Najbližšie stretnutie online ohľadne Membery 3.12.2020.  

• Ú R 56/2020:  Zaslať pánovi Víťazkovi čísla účtov jednotlivých sekcií a spoločného účtu pre 

členské poplatky.  

 

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 
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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 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.  

Zodpovedný: Horáček     úloha trvá 

 

 

BODY PROGRAMU: 

1. prípravu VZ a dokumentov k nemu  

2. návrh rozpočtu zväzu i sekcií 

3. vzdelávacia stratégia SZTŠ a príprava akreditácie  

4. publikačný plán 2021-22 (sekčné i celozväzové publikácie, edukačné i historické) 

5. spolupráca s DSE v oblasti výskumov + využitie spiroergometra 

6. stav rokovaní o novej infraštruktúre ( BA a MT) 

7. marketingové kroky k 65.výročiu (spoty, dokument) + AGM WDSF na Slovensku 

8. rôzne 

 

ROKOVANIE:  

1. Prípravu VZ a dokumentov k nemu  

Prezident SZTŠ informoval, že zväz dostal ponuku na realizáciu elektronického zasadnutia 

(vrátane volieb) Valného zhromaždenia SZTŠ (VZ SZTŠ), pokiaľ to bude v aktuálnej 

pandemickej situácii nevyhnutné. Rada určila termín VZ SZTŠ a taktiež odporučila, aby sekčné 

VK (výročné konferencie) predchádzali celozväzovému VZ (ten istý dátum dopoludnia).  

 

Uznesenie Rady: Rada jednomyseľne schvaľuje dátum riadneho VZ SZTŠ na 1.7.2021 o 13:00 

v priestoroch UDT v Bratislave.  

 

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.  

Zodpovedný: P. Ivanič    termín: do 15.4.2021 

 

Ú R 2/2021: Informovať vedúceho volebnej komisie VZ SZTŠ (T. Surovec) o termíne konania 

VZ SZTŠ.  

Zodpovedná: V. Špániková   termín: do konca marca 2021 

 

2. Rozpočet zväzu i sekcií 

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.  

Zodpovedná: V. Špániková  termín: do konca marca 2021 

 

3. Vzdelávacia stratégia vrátane akreditácie  

P. Olej informoval o akreditačnom procese. V súvislosti s akreditačným procesom pripomenul 

dôležitosť tvorby učebníc a učebných textov, ktoré sa v akreditácii zohľadňujú. Uvedené je 

dôležité aj pre jednotlivé športové špecializácie. Pokiaľ tieto nebudú disponovať vlastnými 

učebnými textami, vychádzajúcimi z vlastných výskumov,  pri akreditácii sa bude uvažovať 

o ich eliminovaní. V prípade publikačnej činnosti je taktiež dôležité sa zamerať na publikovanie 

v časopisoch registrovaných v databáze Web of Science. 

Špecializácia vychádza aj z disciplín uznaného športu.  
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Ú R 4/2021: Zo sekretariátu SZTŠ zaslať opakovane žiadosť o zaradenie IDO a breakingu medzi 

uznané disciplíny.  

Zodpovedný: P. Horáček    termín: do konca apríla 2021 

 

4. Publikačný plán 2021-22  

Zväz finalizuje preklady zahraničných publikácií pre sekcie RnR a IDO, ktoré budú slúžiť ako 

učebné texty (skriptá). Na základe predchádzajúceho bodu budú mať publikácie aj ISBN 

označenie. V prípade publikačnej činnosti je taktiež dôležité sa zamerať na publikovanie 

v časopisoch registrovaných v databáze Web of Science. 

Zväz pripravuje pri príležitosti osláv 65. výročia súťažného tanca na Slovensku viaceré 

historické publikácie pre všetky tri sekcie, ktoré taktiež budú príspevkom k učebným 

(archívnym) dokumentom pre výučbu a budú disponovať ISBN číslom.  

V príprave sú tieto historicko-prezentačné tituly : 

sekcia TŠ – 1. Katalóg párov medzinárodnej výkonnostnej triedy (fotokatalóg) 

2. 50 rokov profesionálneho tanečného športu + 10 rokov PD (brožúra) 

sekcia IDO – 3. Katalóg majstrov SR IDO (fotopublikácia, pokračovanie Encyklopédie) 

sekcia RnR – 4.  Katalóg majstrov SR RnR (fotopublikácia, pokračovanie Encyklopédie) 

celozväzové – 5. Kto je kto ….lexikón osobností TŠ 1957-2022  

6. Ikony (rozhovory s najúspešnejšími reprezentantmi – medailistami MS a ME) výber zo 

všetkých troch sekcií (forma - rozhovor a foto, dvojjazyčné) 
 

 

5. Spolupráca s DSE v oblasti výskumov + využitie spiroergometra 

MVK SZTŠ pripravuje plán využitia spiroergometra. Cieľom je príprava vedeckých publikácií 

s vysokým skóre. SZTŠ pracuje na memorande o spolupráci s DSE vo vzdelávacej akadémii 

(vedenie S. Belyaev). Plánovaná je potenciálne spolupráca aj so zahraničnými univerzitami. 

 

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 vedecko-výskumnej činnosti SZTŠ. 

 

6. Stav rokovaní o novej infraštruktúre ( BA a MT) 

P. Horáček informoval o stave rokovaní zväzu ohľadne výstavby športovej infraštruktúry: 

- Bratislava: uskutočnili sa rokovania zväzu s paralympijským výborom, s architektom 

a zástupcami mestskej časti BA - Ružinov a tiež prednostom úradu. Predĺžil sa termín 

predkladania žiadostí k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001. 

Žiadosti je možné predkladať do 31. marca 2021. Projekt je pripravený, ale v dôsledku 

pandemickej situácie sa finalizácia stavby posunula predbežne na termín 1-2/2022.  

- Martin: ešte v roku 2020 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov SZTŠ (P. Horáček a  M. Frolo) 

s viceprimátorom a aktuálne poslancom VÚC. Projekt výstavby bol predstavený v troch 

možných lokalitách. P. Horáček poskytol aj kontakt na James klub (Slovenský horolezecký 

spolok). Mesto Martin už odsúhlasilo konkrétnu lokalitu a pripravuje sa štúdia, na základe ktorej 

bude možné žiadať o finančnú podporu.  

 

7. Marketingové kroky k 65.výročiu (spoty, dokument) + AGM WDSF na 

Slovensku 

SZTŠ pracuje na ponukách TV záznamov a live streamov pre pohárové a bodovacie súťaže 

všetkých sekcií SZTŠ. Sprostredkovanie prenosov aktívne prispieva k zvýšeniu mediálnej 

popularity športu.  
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V rámci príprav na 65. výročie sa aktívne pracuje aj na príprave videospotov a dokumentu 

o SZTŠ v spolupráci s RTVS. 

 

Ú R 6/2021: Pripraviť scenár dokumentu o SZTŠ, dohodnúť vysielanie galaprogramov súťaží 

v programoch RTVS. 

Zodpovedný: P. Horáček   termín:  máj 2021 

 

V rámci propagácie olympijskej disciplíny a SZTŠ sa zväz zúčastní plánovaného Olympijského 

Festivalu (OF) 23.7.-8.8.2021organizovaného Slovenským olympijským a športovým výborom. 

 

Ú R 7/2021: Pripraviť účasť a prezentáciu jednotlivých disciplín a workshop k breaking 

disciplíne. 

Zodpovedná: H. Švehlová   termín: apríl/2021  

 

Vedenie SZTŠ sa rozhodlo predložiť kandidatúru na organizovanie AGM WDSF 2021. 

24.3.2021 bolo organizovanie predbežne (na základe epidemiologickej situácie) pridelené SZTŠ. 

Organizovanie AGM WDSF je príležitosťou pre propagáciu zväzu a jeho disciplín. Dlhodobým 

cieľom SZTŠ je iniciovať obnovenie diskusií spolupráce IDO a WDSF.  

 

Uznesenie Rady: Rada jednomyseľne schvaľuje v rámci rozpočtu na organizáciu AGM aj 

tvorbu propagačného spotu SZTŠ a propagačných bulletinov, kde sa v krátkosti odprezentuje 

zväz ako úspešné spojenie 3 sekcií s viacerými tanečnými disciplínami.  
 

 

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  termín: apríl/ 2021 

 

8. Rôzne 

M. Frolo navrhol, aby sa SZTŠ pokúsilo spropagovať disciplínu breaking ako novú olympijskú 

disciplínu v rámci projektu TV JOJ a SOŠV „Talent týždňa“. P. Horáček preverí možnosti s 

SOŠV.   

P. Olej navrhol, aby sa SZTŠ aktívne zaoberalo myšlienkou koncepcie športu pre všetkých.  

P. Olej ako zástupca MVK požiadal členov Rady o zaslanie pripomienok k úpravám Štatútu 

reprezentanta. 

 

Ú R 9/2021: Zaslať pripomienky k Štatútu reprezentanta  

Zodpovední: členovia Rady SZTŠ  termín: 7.4.2021 

 

 

 

V Bratislava 26.3.2021      Podpis prezidenta SZTŠ: v.r. 

Zapísala: Veronika Špániková    Podpis zapisovateľa: v.r. 

Overil: Peter Ivanič      Podpis overovateľa: v.r. 

 


