
 

 

Prítomní: Peter IVANIČ (P), Petr HORÁČEK (PH),  

Peter OLEJ (PO), Hana ŠVEHLOVÁ (HŠ) 

Genc BERISHA (GB), Andrea CIBULOVÁ 

(AC), Miroslav VÍŤAZKA (MV),  Pavol  Imre 

(PI), Matej Chren (MC) 

Hostia: p. Bírová, 

Miroslav Balún (kontrolór SZTŠ) 

Zápisom poverená: Andrea Cibulová 

Overovateľ̌ zápisu: Andrea Cibulová 

 

Rokovanie o  14:20 otvoril, viedol a o 19:00 ukončil p. Ivanič – prezident SZTŠ. 

K rokovaniu sa 14:30 – 15:45  pripojili predstavitelia Breaking Slovakia. 

Rokovanie opustil PH 17:15. 

 

Program zasadnutia 

 

1. Poďakovanie pani Bírovej 

2. Kontrola úloh z minulej zápisnice (P) 

3. VZ – pozvánka, miesto, čas, program, sekčné VK (P) 

4. Výročná správa (P) 

5. Zmena Stanov, FP (P) 

6. Olympijské štipendium Oliver Pirhala (P) 

7. Blahoželania (P) 

8. Vzdelávanie trénerov 3.kv.s. – skúšobná komisia,1.opravný  termín skúšky (P, MC) 

9. 62.VZ SOŠV (P, PH) 

10. Nahlasovanie podozrení z dopingu ADA (P) 

11. III. ročník konferencie "ŠPORT a MÉDIÁ 2022 

12. Tanečná skupina roku 

13. Rôzne 

14. Termín ďalšieho zasadnutia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica č.3/2022 
zo zasadnutia Prezídia SZTŠ, konaného dňa 11.05.2022 

 

 

  



 

Body programu 

1. Poďakovanie pani Bírovej 

       Členovia prezídia sa v mene SZTŠ osobne poďakovali p.Bírovej za jej dlhoročnú spoluprácu 

a podporu.  P.Bírová sa rovnako poďakovala celému zväzu a zaželala mu veľa úspechov v budúcnosti.  

 

2. Kontrola úloh z minulej zápisnice:  

SPLNENÉ: 

Ú R 24/2019: Vypracovať smernicu k licencii tanečníka/športovca 

Zodpovední: PO, HŠ, P    Úloha zrušená 

 Ú Pr. 35/2021: Pripraviť design manuál smerníc a zápisníc s cieľom zjednotiť formát.  

Zodpovedná: AC     

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

Zodpovedný: PH   Úloha: zrušená 

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     

Ú Pr. 55b/2021: Vzhľadom na zrušenie termínu vzdelávania trénerov II .kvalifikačného stupňa 9.-

10.4. prehodnotiť nový termín, resp. navýšenie hodín v existujúcich termínoch. Prerokovať s FTVŠ 

termín na všeobecnú časť 26.2. vzhľadom na kolíziu s MSR ŠTT. Dohodnúť nový termín.  

Zodpovední: MC, MVK      

Ú Pr. 52/2021: Vybrať za každú sekciu najvýznamnejšie veci na výstavu. 

Zodpovední: PH, PO, HS     

Ú5 Pr.1/2022: Prezídiu bude predložený stav členskej základne na rok 2022 

Zodpovedný: MV                                         

Ú2 Pr. 2/2022: Kontaktovať WDSF, informovať sa o forme, dostupnosti študijných materiálov, 

o možnosti konzultácie správnych odpovedí pri strate bodov za účelom skvalitnenia vedomostí 

účastníkov  rozhodcovských skúšok WDSF. 

Zodpovedný: PH   

Ú4 Pr. 2/2022: Pripraviť zoznam licencovaných aktívnych  členov do 23 rokov za 2021 podľa klubov. 

Klub musí byť v roku 2022 aktívnym členom SZTŠ. Podklad bude slúžiť pre vyplatenia príspevku na 

Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou medzi športové kluby (15% z príspevku ministerstva)  

Zodpovedný: MV                                                                                 

Ú5 Pr. 2/2022: Osloviť členov vzdelávacej komisie a určiť presný dátum termínu posledných 

prednášok a skúšok vzdelávania trénerov III. Kvalifikačného stupňa.  

Zodpovedný: PO   

Ú6 Pr. 2/2022 Doplniť prihlášku o GDPR, upraviť prihlášku v zmysle stanov. 

Zodpovedný: AC  

Ú7 Pr.2/2022: Predložiť prezídiu zoznam klubov s preverenými špecializáciami garantov a 

informovať Prezídium o prípadných nedostatkoch. 

Zodpovedný: MV                                                         

  

TRVAJÚCE: 

Ú2 Pr. 1/2022: Zverejniť na webovej stránke SZTŠ schválený Štatút reprezentanta 

Zodpovedný: P                          Termín: 15.05.2022   

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 aj  IP 

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. S Rasťom 

Zodpovední: PH, HŠ, PO     

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: PI a M. Štec     

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   

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 Slovakia.  

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   

 

 

3.   VZ – pozvánka, miesto, čas, program, sekčné VK (P) 

Prezident poslal Prezídiu návrh pozvánok na VZ a sekčné VZ. Prezídium schvaľuje  pozvánky, 

miesto, čas aj program VZ a dáva prezidentovi za úlohu ich zverejniť na webovom sídle SZTŠ. 



 

4. Výročná správa (P) 

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. 

Zodpovedný: P Termín: do 31.5.2022   

            

5. Zmena Stanov, Finančného poriadku (P) 

Návrh Stanov na VZ je schválený, vedúci sekcií boli vyzvaní na prednesenie návrhov zmien do 

Finančného poriadku. Vedúci sekcií sa stretnú s prezidentom na pracovnom stretnutí k schváleniu 

rozpočtu 2022.  

 

6. Olympijské štipendium Oliver Pirhala  (P )  

P informoval, že Oliver Pirhala získal dotáciu z prostriedkov Olympijskej solidarity MOV -  

Športová príprava športovca v rámci programu „štipendium Olympijskej solidarity MOV Paríž 

2024“,  vo výške zodpovedajúcej 937,- USD na každý mesiac a počnúc 1.1.2022 do 31.8.2024. 

 

7. Blahoželania (P) 

MV dodá prezídiu zoznamy jubilantov so zaradením k sekcii, PH zabezpečí ich tlač a generálny 

sekretariát zabezpečí ich rozposlanie. 

 

8. Vzdelávanie trénerov III.kv.s. – skúšobná komisia, 1.opravný  termín skúšky (P, MC) 

P inicioval diskusiu o skoršom dátume 1.opravného termínu skúšky, ktorú MVK stanovila na 

september. Väčšina členov prezídia akceptuje septembrový termín. 

Ú2 Pr. 3/2022: Stanoviť termín 1.opravného termínu vzdelávania trénerov III. kvalifikačného 

stupňa 

Zodpovedný: MC           Termín: do 31.5.2022              

 

9. 62.VZ SOŠV (P, PH) 

P a PH informovali členov prezídia o 62. VZ SOŠV, kde bude spolu udelené ocenenie SOŠV – 

Cena Matyldy Pálfyovej  za športové výsledky, aktivitu v športe a v olympijskom hnutí. - pre pani 

Helenu Štiavnickú. 

 

10. Nahlasovanie podozrení z dopingu SADA (P) 

P oboznámil členov prezídia o možnosti nahlásenia podozrenia z dopingu cez stránku SADA. 

Prezídium poverilo všetkých zástupcov sekcií, aby upozornili členov svojich sekcií na 

dodržiavanie zákazu dopingu. SZTŠ zverejní na svojom webovom sídle upozornenie k tejto 

situácií.  

https://antidoping.sk/porusenie-antidopingovych-pravidiel-moze-nahlasit-prakticky-ktokolvek/ 

 

11. Tanečná skupina roku  

Sekcia IDO MT požiadala Prezídium o riešenie používania názvu „Mistrovství SR“ s uvedením 

tanečných štýlov sekcie IDO MT pri akcii Tanečná skupina roku.  

Ú2 Pr. 3/2022: Situáciu a možnosti odkonzultoval po právnej stránke. V prípade právne 

potvrdeného pochybenia bude táto situácia riešená oficiálnym protestom pod hlavičkou SZTŠ.     

 Zodpovedný: PH           Termín: do 31.5.2022              

 

https://antidoping.sk/porusenie-antidopingovych-pravidiel-moze-nahlasit-prakticky-ktokolvek/


 

12. Rôzne 

Internetová stránka 

Členovia prezídia vyslovili nespokojnosť s úpravami novej webovej stránky, prístupu dodávateľa. 

Vzhľadom na pretrvávajúci problém rozhodli o hľadaní nového dodávateľa s aktívnejším 

prístupom, referenciami a modernejšej verzie. 

Ú3 Pr. 4/2022: Zabezpečiť prehľad možnosti zmeny dodávateľa novej stránky SZTŠ s cenovými 

ponukami. 

Zodpovedný: PO                        Termín:  do 31.5.2022 

 

Konferencia 

P informoval o III. ročník konferencie "ŠPORT a MÉDIÁ 2022.  

 

Odmena pre člena MVK 

MC podal návrh na odmenu p. Španíkovi ml. za celoročnú prácu v MVK za rok 2021 

Uznesenie 1-3/22: Prezídium  schvaľuje vyplatenie odmeny p. Španíkovi ml. za jeho celoročnú 

prácu v MVK v roku 2021  vo výške 400 € .  

Za: 5 Proti: 1  Zdržalo sa: 1 

 

13. Termín ďalšieho zasadnutia 

Termín ďalšieho zasadnutia určí prezident v pozvánke. 

 

V Bratislava 11.5.2022 

 

Zapísala: Andrea Cibulová 

Overil: Andrea Cibulová  

 

 

 

Podpis prezidenta SZTŠ: v.r.  

Podpis zapisovateľa: v.r.  

Podpis overovateľa: v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 


