
 

 

Prítomní: Peter Ivanič (P), Petr Horáček (PH), Pavel 

Imre (PI), Matej Chren (MC), Miroslav 

Víťazka (MV) 

Hostia: - 

Zápisom poverená: Miroslava Porubänová (MP) 

Overovateľ zápisu: Petr Horáček (PH) 

 

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

Zápisom bol poverený P. K rokovaniu sa pripojila MP o 20:30 a pokračovala v zápise.  

Rokovanie bolo ukončené o 22:30.  

 

Program zasadnutia 

 

1. Informácie PUŠ (P) 

2. Informácie o novej licenčnej zmluve RTVS - TV prenos, stream (P) 

3. Rozšírenie sekcie o tanečný šport na vozíku (Para Dance Sport) (P) 

4. Konkurz na poháre pre majstrovské súťaže  (PI) 

5. Majstrovstvá Slovenska 10 tancov  (PI) 

6. Majstrovstvá Slovenska v štandardných tancoch a Majstrovstvá Slovenska 

v latinskoamerických tancoch (PI) 

7. WDSF súťaž v Trnave (PI) 

8. Kvalifikačný poriadok (MC) 

9.  Žiadosť Soukup Michal – zaradenie medzi TOP rozhodcov (P, MC)   

10. Kalendár sekcie TŠ (P, PH) 

11. Príspevok na cestovné reprezentantom (P) 

12. Správa KSIS – nové ceny (P)  

13. Fotograf na MSR – nové ceny (P) 

14. Rôzne 

 

 Zápisnica č. 1/2023 

zo zasadnutia Výboru sekcie Tanečné športu, konaného dňa 

23.01.2023 

 

 

  



 

Body programu 

 

1. Informácie o PUŠ  

Príspevok uznanému športu (PUŠ) na rok 2023 z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu (MŠVVaŠ) je vo výške 457 896 €.  

Vedúci jednotlivých úsekov obdržia v priebehu februára pokyny k návrhu rozpočtu pre tento 

rok, finálna verzia bude pripravená na VZ 2023. 

 

2. Informácie o licenčnej zmluve s  RTVS 

P a PH boli na rokovaní s riaditeľom Sekcie športu RTVS. Výsledkom je obnovená licenčná 

zmluva o bezplatnom odvysielaní zostrihov významných súťaží a po novom aj streamovaní on-

line prenosov  na webe RTVS. Výrazne sa má skrátiť doba od natočenia po odvysielanie. 

Vyhotoviteľom záznamov a strihov bude naďalej MeToo TV, za vyhotovenie odborných 

komentárov je zodpovedný PH. Vedenie sekcie bude pre budúcnosť hľadať alternatívnych 

komentátorov. 

 

3. Rozšírenie zväzu a  sekcie o tanečný šport na vozíku (Para Dance Sport)  

P sa zúčastnil stretnutia na MŠVVaŠ ohľadom zaradenia para športovcov pod národné športové 

zväzy. Tanečné športy patria do tejto skupiny spolu s ľadovým hokejom, lyžovaním, 

lukostreľbou, stolným tenisom a i. Zavŕši sa tak séria rokovaní P a PH s manažérkou World 

Para Dance Sport-u a zástupcom SPV v Košiciach v septembri 2022, 

Výbor sekcie jednomyseľne schválil rozšírenie sekcie o tanečný šport na vozíku. Definitívne 

rozhodnutie bude predmetom hlasovania Prezídia SZTŠ. 

 

4. Konkurz na poháre pre Majstrovské súťaže (ďalej „MSR“)   

PI informoval prítomných členov zasadnutia o výsledku konkurzu na dodávateľa pohárov 

a medailí pre majstrovské súťaže na sezónu 2023, ktorý bol vyhlásený. 09.01.2023  na webovej 

stránke zväzu. Do konkurzu sa prihlásil jediný záujemca Victory sport, spol. s r.o., Bratislava.  

PI poslal zúčastneným cenovú ponuku jednotlivých tovarov. Victory sport, spol. s r.o. splnila 

očakávania a stala sa víťazom konkurzu /PRÍLOHA 1/.  

Za: 5  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

 

 



 

5. Majstrovstvá Slovenska 10 tancov (MSR 10T)  – informácie   

PI informoval zúčastnených o aktuálnom stave organizácie MSR 10T, ktoré sa uskutočnia 

28.01.2023 v Košiciach. PH informoval prítomných členov o zabezpečení dopravy a úhrad  

pre zahraničných rozhodcov.   

PI požiadal o výnimku pre postupový kľúč v kategórií Dospelí z 10 na 6 párov do finále.  

Za: 5  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

6. Majstrovstvá Slovenska v štandardných tancoch (MSR ŠTT) a Majstrovstvá 

Slovenska v latinsko-amerických tancoch (MSR LAT) - informácie  

PI informoval prítomných členov o zverejnených propozíciách pre MSR ŠTT na webovej 

stránke www.szts.sk , ktoré sa budú konať, 18.02.2023 v Trenčíne. PI referoval stav organizácie 

pre obe majstrovské súťaže (harmonogram, gala, sčitatelia , ubytovanie pre rozhodcov, ceny 

ubytovania – v jednaní). PH referoval stav dopravy  pre pozvaných zahraničných rozhodcov. 

MSR ŠTT 

Sčitatelia: MV a Erik Popovič Tajomníčka: Michaela Masárová 

MSR LAT  

Sčitatelia:  MV a Peter Velický  Tajomníčka: Michaela Masárová 

 

7. WDSF súťaž v Trnave  

PI referoval o požiadavke KTC BA na organizáciu WDSF Open súťaže v Trnave. P a PH 

informovali PI ako prebieha financovanie WDSF súťaží na Slovensku a čo všetko organizátor 

musí splniť, ak chce organizovať tento typ súťaže. Najprv si musí podať žiadosť – formulár 

WDSF a zaslať ho na SZTŠ. Výbor bude schvaľovať súťaž až po predložení formuláru. 

 

Ú1/01-2023: PI osloví potencionálneho organizátora a vyžiada doklady potrebné k organizácii 

súťaže, ktorá by sa mala konať 6.-7.05.2023. 

Zodpovedný: PI Termín: do najbližšieho zasadnutia 

 

8. Kvalifikačný poriadok  

MC predložil nové pripomienky ku Kvalifikačnému poriadku, ktorý bol na predchádzajúcom 

zasadnutí výboru sekcie schválený. MC a P diskutovali o pripomienkach, P  súhlasil so 

zmenami, ktoré MC navrhol. Dohodli sa, že MCH sa pokúsi zmeny zapracovať do konca 

týždňa. V prípade, ak sa finálnu verziu v tak krátkom čase podarí pripraviť, zmeny budú 

http://www.szts.sk/


 

schválené k 1.februáru. Ak sa kompletné úpravy spravovať nepodarí, budú zapracované 

v kvalifikačnom poriadku  pre ďalšie obdobie.  

 

Ú2/01-2023: Zapracovať navrhnuté zmeny Kvalifikačného poriadku do stanoveného termínu.   

Zodpovedný: MC Termín: 29.01.2023 

 

9. Žiadosť Soukup Michal – zaradenie medzi TOP rozhodcov  

P. Soukup podobne ako p. Kovács a p. Krnčanová požiadal o zaradenie do TOP rozhodcov 

/PRÍLOHA 2/. Jeho žiadosť bola odsúhlasená nasledovným pomerom hlasov: 

Za:3  Proti:2  Zdržalo sa:0 

 

10. Kalendár sekcie TŠ  

Po diskusiách o výbere konkrétnych fotografií do sekčného kalendára na rok 2023 boli na 

základe ich výsledkov v roku 2022 vybraté nasledovné: 

- SLP juniorov (medailisti výsledného poradia) 

- SLP dospelí ŠTT 2022 (medailisti výsledného poradia)  

- SLP dospelí LAT 2022 (medailisti výsledného poradia) 

- Finalisti a semifinalisti ME + MS 

- Reprezentanti, ktorí sa umiestnili v prvej ½ výsledkovej listiny na titulárnych 

súťažiach (ME,MS) 

Za:5  Proti:0  Zdržalo sa:0 

 

11. Príspevok na cestovné reprezentantom  

P navrhol modifikovaný kľúč založený na poradí v pomere k počtu štartujúcich párov, podľa 

ktorého by sa mali refinancovať cestovné náklady reprezentantom.  

 

Ú3/01-2023: Predložiť zmenu príslušnej časti Štatútu reprezentanta..  

Zodpovedný: PI, P Termín: do ďalšieho zasadnutia 

 

12. Správa KSIS – nové ceny 

P informoval prítomných členov výboru o cenovom návrhu správcu KSISu (p.Molnár)  pre rok 

2023 – zvýšenie na 1500 €/rok. P v spojitosti so zvýšením ceny navrhol kategorizovať 

a sledovať požiadavky na zmeny, úpravy KSISu /PRÍLOHA 3/. 

Za:5  Proti:0  Zdržalo sa:0 



 

Ú4/01-2023: V spolupráci s p. Molnárom vyšpecifikovať požiadavky na úpravy do stanovenej 

lehoty (5 dní, 30 dní  apod.) 

Zodpovedný: MV Termín: do ďalšieho zasadnutia 

 

13. Fotograf na MSR – nové ceny 

P informoval prítomných členov výboru o cenovej ponuke za fotografické služby na 

majstrovské súťaže pre sekciu tanečného športu na rok 2023. 

Suma: 400 eur/podujatie + cestovné PHM /PRÍLOHA 4/. 

Výbor súhlasil so zvýšením ceny. Fotografické práce bude objednávať a koordinovať PH. 

Za:5  Proti: 0  Zdržalo sa:0 

 

Ú5/01-2023: PH v spolupráci so sekretariátom vytvorí objednávku.  

Termín: 27.01.2023 

 

14. Rôzne 

Žiadosť o výnimku 

PH požiadal o výnimku z licenčnej podmienky TOP rozhodcov (účasť na kongrese SZTŠ 

19.3.2023, resp.na repre sústredeniach) z dôvodu lektorskej nominácie na WDSF Adjudicators 

Congress a národný šampionát USA(St.Louis 16.-19.3.2023). 

Aktívna účasť PH na Adjudicators Congresse WDSF 16.-19.3.2023 bude započítaná ako 

náhradná účasti na Tanečnom kongrese 2023.  

 

Za:5  Proti: 0  Zdržalo sa:0 

 

Spôsob losovania rozhodcov na majstrovské súťaže 

MC otvoril diskusiu o spôsobe losovania TOP rozhodcov na majstrovské súťaže. Niektorí TOP 

rozhodcovia totiž po vylosovaní prvých majstrovstiev vedia s veľkým časovým predstihom, že 

budú rozhodovať  posledné majstrovstvá, hoci losovanie na ne ešte neprebehlo. PI navrhol 

zmenu poradia termínov majstrovských súťaží do ďalších sezón, čo by čiastočne riešilo 

situáciu. P upozornil na to, aby MSR 10T neboli posledné, aby sa nehodnotili výkony párov 

podľa MSR STT a MSR LAT.  

 

 

 



 

Tanečný kongres  

Na podnet členskej základne (nespokojnosť s dĺžkou kongresu a požiadavka na diskusiu) MC 

navrhol rozšírenie Tanečného kongresu o diskusné fórum. Po od prednášaní repertoáru, bude 

priestor na diskusiu s vedením sekcie, členovia zväzu si môžu pripraviť otázky. Tanečný 

kongres sa uskutoční 19.3. v Poprade po MSR LAT s nasledovným programom: 

2 hodiny (p.Belyaev) – Priority pri hodnotení LAT u párov juniorských a mládežníckych kategórií 

2 hodiny p.Uváček – aktuálny základný repertoár v ŠTT 

2 hodiny p.Uváček – aktuálny základný repertoár v LAT 

1 hodina – otvorené diskusné fórum 

Za: 4  Proti:0         Zdržal sa:1 

 

Zmluva MSR zahraniční rozhodcovia  

Slovensko/anglická zmluva pre zahraničných rozhodcov - osloviť BILANX a preveriť potrebu 

zmien v zmluve vzhľadom na legislatívne zmeny platné od 2023.  

 

Ú6/01-2023: Osloviť Bilanx a informovať členov výboru sekcie TŠ.   

Zodpovedný: sekretariát Termín: 25.01.2023 

 

Organizácia medzinárodných súťaží na SR 

MC otvoril tému organizovania WDSF súťaží na Slovensku a diskusiu o finančných 

možnostiach zväzu prispieť organizátorovi. 

Košice 2024 – MS junior 2 v 10T 

Košice 2025 – MS senior 1 

Potencionálni organizátori sú  TC METEOR Košice a TK Ellegance Košice. 

PH navrhol čo najskôr podať na WDSF tzv.bidding form (prihlášku do konkurzu). 

 

Ú7/01-2023: Osloviť potencionálnych organizátorov medzinárodných súťaží Marietu 

Plačkovú a Petra Vidašiča a dohodnúť detaily podmienok organizácie.  

Zodpovedný: PH Termín: do najbližšieho zasadnutia  

 

Ú8/01-2023: Každý vedúci úseku pripraví strategické predstavy fungovania zväzu alebo 

svojej sekcie s vyhliadkou na 2-5 rokov a 5-10 rokov. 

Zodpovední : vedúci úsekov  Termín: marec 2023 



 

V Bratislava 23.01.2023 

 

Zapísala: Miroslava Porubänová 

 

Overil: Petr Horáček 

 

 

Podpis zapisovateľa: v.r.  

 

Podpis overovateľa: v.r.  

 

 Podpis prezidenta SZTŠ: v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Príloha 1 
 
 

 

 

Cenová ponuka  „ Medaile SZTŠ 2023 “ 
 

 

 

 

 

 

 

Medaila Vejar zlato 
Ø 50 mm 

 

Stuha Trikolóra 1cm 

Mini emblém Ø25mm 
Zlatý plast UV 

 

Cena po zľave 1,2 € s DPH 

Medaila Vejar striebro 
Ø 50 mm 

 

Stuha Trikolóra 1cm 

Mini emblém Ø25mm 
Strieborný plast UV 

 

Cena po zľave 1,2 € s DPH 

Medaila Vejar bronz 
Ø 50 mm 

 

Stuha Trikolóra 1cm 

Mini emblém Ø25mm 
Bronzový plast UV 

 

Cena po zľave 1,2 € s DPH 

 

 

 

Cena za jednu komplet sadu aj s emblémom, potlačou a 

trikolórou 3,6€ s DPH . 



 

  Cenová ponuka „ Poháre SZTŠ 2023 “ 

 

 

 

 
26 cm Ø 90mm Cena po zľave za pohár + štítok 5x2 7,50€ s DPH 

27 cm Ø 100mm Cena po zľave za pohár + štítok 5x2 7.95€ s DPH 

30 cm Ø 120mm Cena po zľave za pohár + štítok 5x2 9,15€ s DPH 

46 cm bronz Cena po zľave za pohár + štítok 5x2 12,40€ s DPH 

50 cm striebro Cena po zľave za pohár + štítok 6x2 13,10€ s DPH 

54 cm zlato Cena po zľave za pohár + štítok 7x3 14,10€ s DPH 
 

Cena za jednu komplet sadu 1. – 6. miesto aj so štítkom je 64,20€ s DPH 

Logo bude umiestnené na štítku spolu aj s textom. 



 

 

 

 



 

 



Príloha 2 
 

Žiadosť na TOP rozhodcu 

Žiadateľ: Michal Soukup 

 
 

Vážené prezídium SZTŠ, sekcia TŠ 

  

            Obraciam sa na Vás zo žiadosťou o navrátenie licencie TOP rozhodca na rok 2023.  

1.12.2022 som bol informovaný členom metodického úseku, že nespĺňam podmienku 15 od 

rozhodovaných súťaží za rok 2022. Vzhľadom na to, že som bol začiatkom októbra 

metodickým úsekom zaradený ako TOP rozhodca 2023, tak som túto podmienku prestal 

vnímať a riešiť. Ak by som nebol zaradený do TOP, tak by som urobil všetko preto, aby som 

aj túto podmienku splnil. 

            Za rok 2022 mám splnené okrem vyššie uvedenej podmienky, všetky ostatné. Bol som 

vo vlastnom záujme aj na 1 dni reprezentačného sústredenia, čo samo o sebe je jednou 

s podmienok na TOP licenciu. Tam mi bolo povedané, že mám splnené podmienky a to je 

navyše. V roku 2022 som ako coach, bol prítomný  na všetkých vrcholných podujatiach MSR 

a štyroch kolách Slovenského Pohára ako aj na Superpohár. Dávam do pozornosti, že nie ako 

porotca, ale z vlastnej iniciatívy. Z hore uvedeného teda vyplýva, že mám eminentný záujem 

podieľať sa na aktívnej činnosti súťaží SZTŠ ako kvalifikovaný rozhodca TOP. 

            Ako som bol informovaný, tak 5.12. 2022 sa na prezídiu SZTŠ schválili dve žiadosti 

o zaradenie do TOP rozhodcu pre p. Krnčanovú a p. Kováča, ktorý boli v rovnakej pozícii ako 

ja. Preto žiadam prezídium o prehodnotenie mojej žiadosti a prosím členov prezídia o kladné 

zhodnotenie. Zároveň žiadam prezídium, aby som nebol vyradený z losovania TOP poroty na 

súťaže MSR 23 a Slovenský pohár 2023, kým neprebehne prejedanie mojej žiadosti. 

            Za vyniknutú situáciu sa ospravedlňujem a urobím všetky potrebné kroky k tomu, aby 

sa v budúcnosti takáto situácia nezopakovala. 

  

Za pochopenie vopred ďakujem a zostávam s pozdravom 

  

Michal Soukup 
 



Príloha 3 

 

Žiadosť o zvýšenie ročného poplatku za správu informačného systému KSIS.SZTS.SK 

Dodávateľ: Attila Molnár  

Funkcia: správca Komplexného súťažného informačného systému 

 

Subject: sprava ksis.szts.sk  

  

Ahoj,   

 

Vieme sa dohodnut na zvyseni rocneho poplatku za spravu ksis-u? 

Uz je to viac ako 13 rokov nezmenena cena 600/rok. 

 

Navrhujem 1500/rok (co by zahrnalo aj vyvoj AJS a vsetko ostatne) 

 

Dakujem   

 

--  

Attila  

 

Informácie obsiahnuté v tejto správe a jej prílohách sú dôverné a určené výlučne pre potreby jej adresáta. Správa a jej prílohy 
môže tiež obsahovať osobné údaje a informácie chránené ako obchodné tajomstvo alebo informácie podliehajúce ochrane a 
utajeniu podľa iných právnych predpisov. Ak nie ste správnym adresátom tejto správy, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste 
sa zdržali zverejnenia alebo akéhokoľvek použitia tejto správy alebo jej príloh. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste 
nás o chybnom doručení bez zbytočného odkladu informovali a správu a jej prílohy následne zlikvidovali, ak neurčíme inak.  
Informácie o spracúvaní osobných údajov môžete nájsť na https://www.zsdis.sk/GDPR 

Information stated in this document and its attachments is intended only for needs of proper addressees of this document. 
This document can contain personal data or information protected as a business secret, or information protected by other 
legal regulations. Thus, in case of receiving the document by error, we kindly ask you not to disclose, or use the document 
for your own needs. Likewise, we kindly ask you to notify us immediately upon such a case, and subsequently delete the 
document.  
Please find the Privacy notice at https://www.zsdis.sk/GDPR 

 

http://ksis.szts.sk/
https://www.zsdis.sk/GDPR
https://www.zsdis.sk/GDPR


Príloha 4 

CENOVÁ PONUKA 
 

Dodávateľ: 

Mgr. Jozef Harangozó Odberateľ: 

Kráľovské údolie 27  

811 02 Bratislava  

IČO: 46 385 231 

DIČ: 1026684681 

 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu: 0170065536/0900  

Swift: GIBASKBX  

IBAN: SK22 0900 0000 0001 7006 5536  

Zapísaná v obchodnom registri Obvodného úradu Bratislava 1, 

č. ObU-BA-OZP1-2011/ 

 

 

Predmet cenovej ponuky: fotografické a grafické služby pre vybrané súťaže 

sekcie tanečného športu na sezónu 2023 
 

1. Majstrovstvá SR v 10T /28.01.2023/  

2. Majstrovstvá SR v ŠTT /18.02.2023/ 

3. Majstrovstvá SR v LAT /18.03.2023/ 

4. Majstrovstvá SR v plesových choreografiách, ShowDance a exhibíciách /20.05.2023/   

5. SUPERPOHÁR  /02.12.2023/ 

6. WDSF titulárne súťaže na území SR 

Suma: 400 eur s DPH + cestové náklady/súťaž 

Mgr. Jozef Harangozó 

dodávateľ 

 


