
 

 

ZÁPISNICA č.5/2021 

Zo zasadnutia Prezídia SZTŠ, konaného dňa 20.10.2021 

 

Prítomní:  Genc BERISHA (GB), Andrea CIBULOVÁ (AC), Matej CHREN (MC), 

Pavel IMRE (PI), Peter IVANIČ (P), Peter OLEJ (PO), Miroslav 

VÍŤAZKA (MV) 

Neprítomní :  Petr HORÁČEK (PH) – zdravotné dôvody, Hana ŠVEHLOVÁ (HŠ) – 

účasť na súťaži 

Hosť:  Miroslav Balún (kontrolór SZTŠ),  

 

Overovateľ zápisu:  A.Cibulová 

 

 

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

Od 17:30 sa rokovania zúčastnil Kontrolór SZTŠ.  

 

PROGRAM ZASADNUTIA: 

1. Kontrola úloh z minulej zápisnice 

2. Zmena názvu a sídla – adresa, pošta, logo, hlavičkový papier, pečiatky, vlajka, Roll up  

3. Zmena štatutára – banky, pošta 

4. Personálne obsadenie sekretariátu -  výsledok výberového konania 

5. VZ SOŠV 

6. ME PD Košice, W Cup ARnR Malinovo - poďakovania 

7. Účasť na Medzinárodnom fóre na tému posilnenia postavenia žien a zabezpečenia rodovej 

rovnosti v slovenskom športe 

8. Seminár Legislatíva v športe – zamierené na kontrolu v športe a preukazovanie použitia 

verejných prostriedkov 

9. Vzdelávanie trénerov III. kvalifikačného stupňa 

10. Zimná univerziáda 2022 

11. Projekt ARnR 

12. Štatút reprezentanta  

13. Breaking – rozhodca, repretím, príprava MS 

14. Nákup športtesterov  

15. Medzinárodný projekt propagácie tanca 

16. Entdecke - mail v prílohe 

17. Zoznam reprezentantov a talentovanej mládeže,  

18. Dizajn manuál legislatívnych materiálov, zápisníc 

19. Olympijské štipendium 

20. Projekt Školský šport 

21. Termín ďalšieho zasadnutia 

 

BODY PROGRAMU: 

 

1. Kontrola úloh z predchádzajúce zápisnice 

Splnené  

Ú R 37/2020 MVK vytvorí zoznam benefitov poskytovaných pre licencovaných trénerov SZTŠ. 

Ú Pr. 19/2021: GS preverí u ekonomickej sekcie, či sú predmetné LED panely odpísané z majetku SZTŠ.  
Ú Pr. 20/2021: GS pripraví zmluvy na podporu činnosti klubov z 15% PUŠ.  

Ú Pr. 22/2021: Doriešiť zmluvu o prenájme Domu športu. 
Ú Pr. 23/2021: Pripraviť zmeny loga SZTŠ,  nový hlavičkový papier SZTŠ a nástennú dekoráciu sekretariátu v  

Dome športu.  
Ú Pr. 26/2021: Oznámiť štátnym a verejným inštitúciami (sociálny poisťovňa, daňový úrad...) zmenu štatutára, 

názvu a sídla SZTŠ 
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Ú Pr. 26/2021: Zistiť možný termín sťahovania do nových priestorov (GS), dohodnúť zameranie tapety v novej 

kancelárii (PH), realizovať zbalenie dokumentov vzdelávania (MC) a ARnR (PO). 

Ú Pr. 28/2021: Dopracovať propozície, zistiť dostupnosť, rozmery a možnosti prenájmu parketu. 

Ú Pr. 30/2021: Za SZTŠ sa fóra 20. -21. septembra 2021 v Bratislave zúčastní H. Švehlová 

Ú Pr. 31/2021: Na prezenčnom školení Legislatíva v športe – zamierené na kontrolu v športe a preukazovanie 

použitia verejných prostriedkov 10.09.2021 - Bratislava, AIRCRAFT business center, Ivánska 

cesta 30/B s lektorkou: Ing. Alicou Fisterovou sa zúčastní A. Cibulová. 

Ú Pr. 33/2021: MVK pripraviť pre Prezídium termíny III. kv. stupňa špecializácií (okrem všeobecných častí, 

ktoré sú závislé od FTVŠ UK) a prednášajúcich – študijný plán.  

Ú Pr. 34/2021: Pripraviť zoznam úspešne obhájených prác s ich vedúcimi prác a odmeny v zmysle Finančného 

poriadku SZTŠ.  

 

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 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 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 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. 24/2021: Zabezpečiť nové pečiatky SZTŠ. 

Zodpovedná: GS PH    úloha trvá 

Ú Pr. 25/2021: Pripraviť podklady na výrobu nových Roll up-ov -  SZTŠ, SZTŠ dizajnový, WDSF. 

Zodpovední: AC, 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. 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.  

Zodpovední: MC, AC , členovia Prezídia 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 

Zodpovední: MC    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.  
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Zodpovední: P    úloha trvá 

Ú Pr. 37/2021: Pripraviť stručný popis a podmienky participácie na projekt.   

Zodpovední: PH    úloha trvá 

 

 

2. Zmena názvu a sídla – adresa, pošta, logo, hlavičkový papier, pečiatky, Roll up 

P informoval o nepripravených nových priestoroch v Dome športu, zmene PSČ. Logo, 

hlavičkový papier boli zaslané. Pečiatky,  roll up sú v trvajúcich úlohách. 

 

Ú Pr. 38/2021: Zistiť termín ukončenia stavebných prác na novej zväzovej kancelárie. 

Zodpovedný: P  Termín: 23.11.2021 

 

3. Zmena štatutára – banky, pošta  

 

Ú Pr. 39/2021: Vykonať zmenu sídla zväzu a štatutára v banke.  

Zodpovedný: PH, P  Termín: 23.11.2021 

 

Ú Pr. 40/2021: Zabezpečiť preberanie a odosielanie zväzovej pošty v Dome športu.  

Zodpovedný: P  Termín: 30.10.2021 

 

4. Personálne obsadenie sekretariátu -  výsledok výberového konania 

P informoval o výsledku pracovných pohovorov so záujemkyňami o pracovnú pozíciu 

pracovníčky sekretariátu SZTŠ. Pohovory sa konali 22.9. za účasti P a PH, ktorí vybrali 

pani Miroslavu Porubänovú (členka, SZTŠ, vedúca DANCECONTINENT Bratislava). 

Nástup pracovníčky bol dohodnutý po zariadení nového sekretariátu. 

 

Ú Pr. 41/2021: Zabezpečiť pracovnú zmluvu a ostatné náležitosti spojené s nástupom 

novej pracovníčky.  

Zodpovedný: P, BILANX  Termín: podľa prevzatia nových kancelárskych 

priestorov 
 

5. VZ SOŠV  

P informoval o VZ SOŠV konanom dňa 15.10. v Bratislave, ktorého sa zúčastnil ako 

delegát za SZTŠ a zároveň člen mandátovej komisie.  

 

6. ME PD Košice, W Cup ArnR Malinovo – poďakovania 

SZTŠ obdržalo ďakovný list od pani Vereny Šulek – WDSF PD Director, ktorá obzvlášť 

ocenila srdečnú pohostinnosť a ceny pre športovcov na ME PD LAT, ktoré organizoval 

TC METEOR Košice dňa 1.9.2021 v Košiciach. 

Ďalší ďakovný mail zaslala pani Katalin Kis – WRRC Vice-President for Education, 

ktorá bola zároveň supervízorkou na Svetovom poháry v ARnR konanom 25.9.2021 

v Malinove. Ocenila vysokú úroveň organizácie a prácu organizátorov - RRC Hydrorock 

Bratislava a sekcia ARnR. 

Prezídium ďakuje organizátorom uvedených súťaží za skvelú organizáciu v tomto 

náročnom období a šírenie dobrého mena SZTŠ. 

 

7. Seminár Legislatíva v športe – zamierené na kontrolu v športe a preukazovanie 

použitia verejných prostriedkov  

Seminára sa zúčastnila AC, ktorá informovala o nových poznatkoch a predložila súbor 

dôležitých informácií zo školenia. 

 

8. Účasť na Medzinárodnom fóre na tému posilnenia postavenia žien a zabezpečenia 

rodovej rovnosti v slovenskom športe  
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Pre neúčasť HŠ na zasadnutí prezídia sa presúva na ďalšie zasadnutie. 

 

9. Vzdelávanie trénerov III. kvalifikačného stupňa 

MC informoval o pripravovanom vzdelávaní trénerov III. kvalifikačného stupňa 

a zozname prednášajúcich jednotlivých predmetov (Príloha č.1), ktoré prezídium 

jednomyseľne schválilo.  

 

10. Zimná univerziáda 2022 – návrh propozícií a rozpočtu v prílohe 

PO informoval o prípravách Zimnej univerziády.  

 

Ú Pr. 42/2021: Predložiť propozície a rozpočet Zimnej univerziády 2022. Zaradiť súťaž 

do kalendára TŠ. 

Zodpovedný: PO, PI  Termín: 31.12.2021 

 

11. Projekt ARnR 

Prezídium sa opätovne zaoberalo projektom prípravy a výchovy súťažných párov ARnR 

vypracovaným pánom S. Kočišom. Napriek cieľom projektu, s ktorými sa všetci 

stotožnili, projekt nezískal podporu Sekcie ARnR, ani MVK. Členovia prezídia 

nepodporili projekt pre viacero problematických bodov, na ktoré v ňom nenašli riešenie.  

 

12. Štatút reprezentanta 

Po krátkej diskusii bol presunutý na najbližšie zasadnutie. Pripomienky k materiálu majú 

členovia prezídia poslať MC do 27.10.2021. 

 

13. Breaking – rozhodca, repretím, príprava MS 

Pre neúčasť vedúcej sekcie IDO a MT bol presunutý na najbližšie zasadnutie. 

 

14. Nákup športtesterov 

PO požiadal o podporu pri zaobstaraní športetsterov a ich spolufinancovanie sekciami. 

Športtestery  by sa využívali pri výskume študentov denného štúdia a doktorandov FTVŠ 

UK BA v oblasti tanečných športov, pri záverečných prácach vzdelávania trénerov I.-III. 

kvalifikačného stupňa, vedeckých prácach v oblasti tanečných športov. 

Podmienky nákupu budú predmetom najbližšieho zasadnutia. 

 

Ú Pr. 43/2021: Vedúci sekcie nájdu zdroj financovania v sekčných rozpočtoch. 

Zodpovedný: P, PO, HS  Termín: 23.11.2021 

 

15. Medzinárodný projekt propagácie tanca 

Pre neúčasť PH bol presunutý na ďalšie zasadnutie.  

 

16. Entdecke 

SZTŠ dostal od spoločnosti entdecke.net návrh na spoluprácu pri travel manažmente, na 

ktorú však z jednomyseľného rozhodnutia prezídia nereflektuje. 

 

17. Zoznam reprezentantov a talentovanej mládeže,  

P a AC upozornili na povinnosť zverejnenia zoznamov športovcov zaradených do 

reprezentačného tímu a talentovanej mládeže.  

 

Ú Pr. 44/2021: Zverejniť na internetovej stránke zoznam reprezentačného tímu 

a talentovanej mládeže sekcií. 

Zodpovedný: P, PO, HS  Termín: 30.10.2021 
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18. Dizajn manuál legislatívnych materiálov, zápisníc 

Ú Pr. 45/2021: AC bola poverená vypracovaním dizajn manuálu legislatívnych 

materiálov a zápisníc. 

Zodpovedný: AC  Termín: 20.12.2021 

 

19. Olympijské štipendium 

Olympijská solidarita MOV pripravila pre kandidátov účasti OH Paríž 2024 program 

finančnej podpory – olympijské štipendium. Prostredníctvom programu bude SOŠV 

piatim slovenským športovcom od 1. januára 2022 až do konania OH Paríž 2024 

prispievať na športovú prípravu. 

Na návrh sekcie IDO a MT prezídium jednomyseľne odsúhlasilo podanie žiadosti na 

olympijské štipendium pre reprezentanta v breakingu Olivera Pirhalu (5.miesto na ME), 

potenciálneho účastníka OH 2024. 

 

20. Projekt Školský šport 

Školský šport je nový projekt Ministerstva školstva vedy výskumu a športu a Národného 

športového centra, ktorého cieľom je zabezpečiť pre žiakov dostatok kvalitného pohybu 

na školách. 

Sekcia IDO a MT s veľkým rozhorčením zaznamenala aktivity STRIKE DANCE 

ACADEMY smerom ku kvalifikovaným trénerom sekcie IDO a MT, ktorí by mali 

v rámci projektu Moduly v mene uvedeného združenia vyučovať na hodinách telesnej 

výchovy I. stupňa základných škôl.  

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  Termín: 15.11.2021 

 

21. Termín ďalšieho zasadnutia 

Termín: 23.11.2021 15:30. Miesto upresní P v pozvánke. 

 

 

 

V Bratislava 15.11.2021     Podpis prezidenta SZTŠ: v.r. 

Zapísala: Peter Ivanič     Podpis zapisovateľa: v.r. 

Overila: Andrea Cibulová    Podpis overovateľa: v.r. 

 

 

 


