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Štatút siene slávy TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková
I. Základné ustanovenia:
Tanečný šport je významným fenoménom v oblasti umeleckých športoch. Súťažná forma sa datuje od
roku 1920. Na Slovensku sa súťažná forma registruje od roku 1957. V roku 1997 bol súťažný tanec uznaný
Medzinárodným olympijským výborom . V roku 1990 vznikol samostatný Slovenský tanečný zväz. V roku 1993
bol STZ prijatý za riadneho člena Medzinárodnou federáciou tanečného športu (IDSF) v súčasnosti Svetovou
federáciou (WDSF). V roku 1992 vznikol klub Tanečno športový klub M+M - TŠK M+M Bratislava.
Úcta a rešpekt k histórii a jej osobnostiam je predpokladom ďalšieho rozvoja tejto aktivity,
pripomenutím si najvýznamnejších predstaviteľom tanečného športu v TŠK M+M Bratislava. Sieň slávy sa
zakladá v roku 2017 a odteraz sa bude každých 5 rokov pripomínať najvýznamnejších predstaviteľov tanca
v TŠK M+M. Sieň bude zachovávať a interpretovať hrdé klubové dedičstvo.
II. Pravidlá :
Sieň slávy TŠK M+M BA (SSTŠKM+M) je zriadená Komisiou zloženou z trénerskej rady klubu
a predsedníctvom klubu. Na to, aby bola osobnosť uvedená do siene slávy, musí byť nominovaná Komisiou:
trénerskou radou /6 členov / a predsedníctvom klubu / 7 členov / a musí dostať podporu najmenej 3/5 (8 členov)
Komisie. Zámerom Komisie je oceniť zásluhy tanečníkov, trénerov a funkcionárov, ktorí významným spôsobom
prispeli k rozvoju a sláve reprezentácie klubu doma i v zahraničí. SSTŠKM+M bude mať expozíciu najskôr vo
virtuálnej podobe na internete, neskôr bude jej trvalá expozícia umiestnená v priestoroch klubu.
Každých 5 rokov môžu byť uvedení do siene slávy maximálne 2 tanečníci a 2 funkcionári / tréneri. Na
to , aby bol nominovaný tanečník , musí skončiť svoju kariéru pred viac ako tromi rokmi v danom roku. Vo
výnimočných prípadoch však táto čakacia doba môže byť vypustená. Podmienkou nominácie do siene slávy
klubu je: získanie medzinárodnej triedy (S), finálové umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska , nomináciou
SZTŠ na štatutárne súťaže tanečných párov WDSF v ŠTT, LAT , alebo 10 tancoch a umiestnením vo finále
súťaží pod hlavičkou WDSF – OPEN, IO, WO.
III. Zloženie a úlohy Komisie SSTŠKM+M.
a) SSTŠKM+M riadi 13 členná komisia zložená zo zástupcov trénerskej rady a predsedníctva klubu.
b) V čele Komisie je predseda, ktorý je volený členmi Komisie.
c) Komisia o svojom zložení hlasuje na návrh predsedu alebo jedného z členov.
d) Hlavnými úlohami Komisie SSTŠKM+M sú:
1.- zachovávať a prehlbovať tradíciu v klube
2.- navrhovať nových členov do Komisie SSTŠKM+M
3.- viesť evidenciu členov SSTŠKM+M
4.- zabezpečovať vizuál a aktualizáciu expozície
5.- organizovať stretnutia členov SSTŠKM+M
6.- zabezpečiť finančné zdroje na činnosť SSTŠKM+M
IV. Spôsob zaradenia členov do SSTŠKM+M
1.- Návrh na uvedenie do SSTŠKM+M môže podať predseda alebo člen Komisie.
2.- Rozhodnutie sa prijíma súhlasom 3/5 väčšiny členov Komisie – (8 členov)
3.- Uvedenie schválenie osobnosti do SSTŠKM+M je realizovaná slávnostným aktom pri vhodných
významných príležitostiach podľa rozhodnutia Komisie. Nový člen preberie z rúk Komisie diplom.
V. Záverečné ustanovenia.
Štatút SSTŠKM+M bol schválený na zasadnutí predsedníctva klubu dňa: 18.04.2017.
O zmenách a doplnkoch štatútu rozhoduje Komisia na základe návrhov jeho členov.

..................................................................................................................................................................................................................................
Telefón / mobil: 00421 903 721234
Office: Ostredková 14
821 02 Bratislava , SLOVAK REPUBLIK
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s. BRATISLAVA
Číslo účtu: 4008034502 / 7500

E-mail: spanik@tskmm.sk / tskmm@tskmm.sk
internet: www.tskmm.sk
IČO: 31785131
DIČ: SK 2021441455

