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TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB M+M BRATISLAVA 
 

A/ STANOVY 
 

ČASŤ PRVÁ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Názov, sídlo, adresa a pôsobnosť organizácie 
 

ČLÁNOK 1 
 
1. Tanečno športový klub M+M (ďalej TŠK M + M) je občianske združenie 

založené v zmysle zákona 83/1990 ZB o združení občanov v znení 
neskorších predpisov. 

 

2. TŠK M+M je dobrovoľným združením združujúcich záujemcov o sú-
ťažné formy tanca. 

 

3. TŠK M+M je z právneho hľadiska právnickou osobou s právnou 
subjektivitou, podliehajúcou právu Slovenskej republiky. 

 

4. TŠK M+M je nepolitická organizácia, jeho cieľom nie je vytváranie zisku. 
 

5. TŠK M+M sa vo svojej činnosti pri odbornej a metodickej stránke riadi 
uzneseniami, nariadeniami a internými predpismi Slovenského zväzu 
tanečného športu. 

 

6. TŠK M+M pôsobí v Slovenskej republike. 
 

ČLÁNOK 2 
 
1. Presný názov je: 
 

TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB  M+M 
Súmračná ul. č. 19,  821 02  Bratislava 2 
Používaná skratka: TŠK M+M Bratislava 

 

2. Sídlom TŠK M+M je: Bratislava. 
 

3. Pre doplnenie svojho označenia používa TŠK M+M logo. 
 

4. V zahraničnom styku používa TŠK M+M názov: 
 

 DANCESPORT CLUB M+M – v skratke DSC M+M Bratislava 
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TANZSPORTCLUB M+M – v skratke TSC M+M Bratislava 



ČLÁNOK 3 
PREDMET ČINNOSTI A HLAVNÉ ÚLOHY TŠK M+M 

 
1. Predmetom činnosti TŠK M+M je tanečný šport realizovaný na 

rekreačnej a výkonnostnej – vrcholovej úrovni. 
 

2. Formou čo najúčinnejšej propagácie tanečného športu získavať deti a 
mládež pre tento druh aktívnej činnosti, využívať ich voľný čas a 
poskytovať im odbornú starostlivosť, zapojiť sa do programu boja 
protidrogovej závislosti a iným toxikomániam. 

 

3. Za vyššie uvedeným účelom spolupracovať, prípadne koordinovať 
činnosť s inými športovými a záujmovými združeniami na teritóriu 
mesta Bratislavy, SR a v zahraničí. 

 

4. V rámci tréningov cieľavedome vychovávať( viesť) členov TŠK M+M 
k spoločenskému správaniu sa a tréningovým systematickým pro-
cesom zvyšovať ich fyzickú zdatnosť a odolnosť. 

 

5. TŠK M+M spája úsilie občanov, rodičov detí, fyzických a právnických 
osôb s cieľom vytvoriť predpoklady pre efektívne a organizované 
využívanie voľného času svojich detí formou združovania finančných 
prostriedkov, vytvárania tréningových podmienok a zabezpečenie ich 
úspešnej reprezentácie. Na dosiahnutie tohto cieľa bude TŠK M+M 
využívať príslušné zákonné ustanovenia, ktoré umožňujú činnosť 
telovýchovných združení. 

 

6. Toto občianske združenie vyvíja svoju činnosť rôznymi smermi, najmä: 
 

6.1/ poskytuje svojim členom a ostatným záujemcom poradenskú 
informačnú službu o aktuálnom dianí v oblasti tanečného športu, 
súťaží, súťažných podmienok a dosahovania výkonnostných tried, 

6.2/  na riešenie konkrétnych podmienok používa postupy podľa stanov 
SZTŠ transformované do vlastných podmienok TŠK M+M, 

6.3/  zabezpečuje registráciu členov v SZTŠ a umožňuje im účasť na roz-
voji výkonnostnej úrovne zverencov v súťažnom tanečnom športe, 

6.4/  pravidelnou súťažnou činnosťou, metodickou, organizačnou i hos-
podárskou podporou vytvára TŠK M+M prostredie pre masové 
zapojenie záujemcov o rekreačnú formu tanečného športu i pre 
dosiahnutie najvyššej športovo-umeleckej úrovne najlepších jed-
notlivcov a kolektívov, 

6.5/  organizuje a poriada pre svojich členov a ostatných záujemcov 
odborné, spoločenské, kultúrne a športové podujatia, 
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6.6/  zabezpečuje vytvorenie a udržiavanie vhodných tréningových 
podmienok a ich financovanie vo vlastnej réžii, prostredníctvom 
sponzorov a MsZ, 



6.7/  informuje svojich členov a ostatnú verejnosť o svojich aktivitách 
prostredníctvom masmédií, 

6.8/  prvoradým cieľom TŠK M+M je vytvorenie priestoru pre vhodné 
využívanie voľného času záujemcom o tanečný šport a tým 
zaistenie širokej základne v kategórii detí a juniorov. 

 
7. Od svojich členov TŠK M+M očakáva spoluprácu a pomoc pri 

realizovaní zámerov a ostatných aktivít združenia. 
 

8. TŠK M+M oboznamuje svojich členov (zákonných zástupcov) 
s internými predpismi SZTŠ, ako aj s uzneseniami prezídia SZTŠ. 

 

9. TŠK M+M spolupracuje s organizáciami podobného charakteru 
a zamerania nielen doma, ale i v zahraničí. 

 
ČASŤ DRUHÁ 
ČLENSTVO 

 

Formy členstva, podmienky a vznik členstva, zánik členstva. 
 

ČLÁNOK 4 
 
4.1. FORMY ČLENSTVA 
 

a/  Riadnym členom  TŠK M+M sa môže stať každý svojprávny občan SR 
ako aj občan inej štátnej príslušnosti, ktorý v prihláške sa zaviaže rešpek-
tovať Stanovy TŠK M+M, jeho organizačný poriadok, finančný poriadok 
a stanovy SZTŠ. Súčasťou prihlášky musí byť zaplatenie vstupného člen-
ského príspevku a základného členského príspevku. Členstvo je potvrdené 
vydaním členského preukazu. 

 

b/  Čestným členom TŠK M+M sa môže stať jednotlivec, ktorý sa 
mimoriadnym, významným spôsobom zaslúžil o rozvoj tanečného 
športu v ňom. 

 
4.2.  PODMIENKY A VZNIK ČLENSTVA: 
 

4.2/1 Riadne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky a zaplatením 
zápisného poplatku a členského príspevku výboru TŠK M+M podľa 
finančného poriadku klubu. 

 

4.2/2 Čestné členstvo vzniká rozhodnutím členskej schôdze o jeho ude-
lení, na základe návrhu výboru TŠK M+M. 

 

4.2/3 Dokladom o členstve je preukaz. Čestné členstvo je v preukaze 
výrazne vyznačené. 
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4.2/4 Členstvo v TŠK M+M je dobrovoľné, je nezávislé na štátnej, 
politickej, náboženskej či inej príslušnosti, ani národnosti. 

 

4.2/5   Pre platnosť členstva v SZTŠ u osôb mladších ako 18 rokov je 
podmienkou platnosti členstva písomný súhlas rodičov, alebo ich 
zákonných zástupcov. 

 

4.2/6   Právom riadneho a čestného člena je zúčastňovať sa členských schôdzí. 
 

4.2/7   Povinnosťou riadneho člena je zaplatenie zápisného poplatku 
a ročného členského príspevku. 

 
4.3 ZÁNIK ČLENSTVA 
 

4.3/1   Riadne členstvo v TŠK M+M zaniká: 
 

4.3.1/1 vystúpením – ak o to člen písomne požiada, uvedenie 
dôvodu sa nevyžaduje, 

4.3.1/2  vyškrtnutím – na základe rozhodnutia výboru TŠK M+M  
po zistení, že si člen nesplnil základnú členskú povinnosť – 
nezaplatil členský príspevok, 

4.3.1/3  vylúčením – na základe rozhodnutia výboru TŠK M+M po 
závažnom, alebo opakovanom porušení Stanov, Organizač-
ného poriadku , alebo Finančného poriadku a iných právnych 
predpisov TŠK M+M a SZTŠ. 

 

4.3/2   Čestné členstvo zaniká rozhodnutím Členskej schôdze na základe 
návrhu výboru TŠK M+M. 

 

4.3/3  Riadne členstvo a čestné členstvo v TŠK M+M zaniká automaticky: 
4.3.3/1  úmrtím člena, 
4.3.3/2  v prípade právneho zániku TŠK M+M. 

 
ČLÁNOK 5 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV 
 
5.1 KAŽDÝ ČLEN MÁ PRÁVO: 
 

5.1/1 zúčastňovať sa v plnej miere na činnosti TŠK M+M, 
 

5.1/2 zúčastňovať sa  ako súťažiaci tanečných súťaží poriadaných 
a schválených SZTŠ, 

 

5.1/3  byť informovaný o akciách TŠK M+M a SZTŠ, 
 

5.1/4  byť pozvaný na členskú schôdzu, a na porady všetkých orgánov TŠK 
M+M, ktorých je členom, 
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5.1/5  obracať sa na ktorýkoľvek orgán TŠK M+M s otázkami, pri-
pomienkami a sťažnosťami, podávať návrhy na zlepšenie práce TŠK 
M+M, uplatňovať právo kritiky a dialógu na pôde TŠK M+M, 

 

5.1/6  byť zvýhodňovaný pri akciách TŠK M+M a využívať všetky ďalšie 
výhody, ktoré členstvo v TŠK M+M poskytuje, 

 

5.1/7  podľa svojich síl, schopností a možností prispievať k činnosti TŠK 
M+M a pracovať pre jeho rozvoj, 

 

5.1/8  podieľať sa, ak je k tomu vyzvaný, na práci v orgánoch TŠK M+M, 
alebo v jeho komisiách a pri organizovaní a zabezpečovaní činnosti 
TŠK M+M, 

 

5.1/9  odvolať sa proti rozhodnutiu ktoréhokoľvek orgánu TŠK M+M 
(s výnimkou rozhodnutia členskej schôdze TŠK M+M) spôsobom 
podľa jednacieho poriadku, 

 

5.1/10 byť zastupovaný zákonnými zástupcami, ale na základe overenej 
písomnej plnej moci, 

 

5.1/11 po dosiahnutí veku 18 rokov právo voliť a byť volený do všetkých 
orgánov TŠK M+M, 

 

5.1/12 nosiť odznak TŠK M+M. 
 
5.2 ČLENOVIA TŠK M+M MAJÚ POVINNOSŤ: 
 

5.2/1  dodržovať stanovy a ostatné dokumenty TŠK M+M i uznesenia 
príslušných orgánov TŠK M+M a dbať o dobré meno TŠK M+M, 

 

5.2/2  platiť členské príspevky v stanovenej výške a v stanovenom termíne, 
 

5.2/3  oznamovať evidencii všetky zmeny v identifikačných údajoch. 
 

ČASŤ TRETIA 
ZÁSADY RIADENIA A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

 
ČLÁNOK 6 

ZÁSADY RIADENIA TŠK M+M 
 
1/  Všetky jednania orgánov TŠK M+M sa riadia zásadami definovanými 

Jednacím poriadkom TŠK M+M. 
 

2/  Voľby orgánov sa vykonávajú podľa Volebného poriadku TŠK M+M. 
 

3/  V priebehu funkčného obdobia môžu byť orgány doplnené kooptáciou 
do výšky 1/3 členov volených orgánov. 
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4/  Funkčné obdobie volených orgánov TŠK M+M trvá 4 roky. 



ČLÁNOK 7 
DOKUMENTY  TŠK M+M 

 
7.1 Dokumenty TŠK M+M platné pre všetkých členov a orgány TŠK M+M: 
 

7.1/1  Dokumenty, ktoré navrhuje predsedníctvo TŠK M+M a schvaľuje 
členská schôdza  a to i ich všetky zmeny. Tieto dokumenty riešia 
všetky otázky, ktoré majú zásadnú dôležitosť a dlhodobú platnosť. 

 

7.1/2  Dokumenty, ich návrh a schvaľovanie sú v kompetencii predsed-
níctva TŠK M+M. 

 

7.1/3  Dokumenty vydávané ako doporučenia. 
 

7.2 Základné dokumenty TŠK M+M sú: A/ Stanovy 
B/ Volebný poriadok 
C/ Jednací poriadok 
D/ Finančný poriadok 
E/ Organizačný poriadok 
F/ Disciplinárny poriadok 

 

7.3 Všetky dokumenty TŠK M+M musia byť zverejnené. 
 

7.4 Všetky dokumenty vstupujú v platnosť až po ich zverejnení. 
 

ČLÁNOK 8 
ORGÁNY  TŠK M+M 

 
8.1  Orgánmi TŠK M+M sú:  A/ členská schôdza 
    B/ predsedníctvo 
    C/ kontrolná komisia 
 

A/ Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Do jej právomoci patrí: 
A.1  rozhodovať o vzniku , zmene a zániku klubu. 
A.2  schvaľovať stanovy, ich zmeny a doplnky. 
A.3  voliť členov predsedníctva, predsedu klubu, predsedu a členov 

kontrolnej komisie. 
A.4  prerokovávať správy o činnosti a hospodárení klubu, ako aj 

zámery činnosti pre budúce obdobie. 
A.5  prerokovávať a schvaľovať otázky, ktoré si vyhradí. 
A.6  členská schôdza sa môže konať ako riadna, alebo mimoriadna. 
A.7  riadnu členskú schôdzu je predsedníctvo TŠK M+M povinné 

zvolať najmenej raz za dva roky. Zúčastňujú sa jej členovia z hla-
som rozhodujúcim. 
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A.8  riadnej členskej schôdze sa ďalej účastnia členovia predsedníctva 
TŠK M+M, kontrolnej komisie TŠK M+M, čestní členovia TŠK M+M, 
či s hlasom rozhodujúcim, alebo poradným a pozvaní hostia. 



A.9  mimoriadnu členskú schôdzu TŠK M+M je povinné predsedníctvo 
TŠK M+M zvolať, požiada o jeho zvolanie viacej ako 1/3 členskej 
základne. 

 

B/ Výkonným orgánom TŠK M+M je predsedníctvo. Musí mať minimálne 
5 členov. Na jeho čele je demokraticky zvolený predseda, ktorý je 
zároveň vedúcim TŠK M+M. 
B.1  Hlavnými úlohami predsedníctva TŠK M+M sú: 
B.1/1  riadenie a zodpovednosť za hospodárenie a majetok TŠK M+M. 
B.1/2  riešenie špecifických otázok a potrieb jednotlivých oblastí 

činnosti TŠK M+M. 
B.1/3  spracovanie dokumentov a ich prípadných zmien, ich schvaľo-

vanie, resp. predkladanie ku schváleniu členskej schôdzi TŠK M+M. 
B.1/4  schvaľovanie nominácií tanečných párov a formácií na súťaže 

SZTŠ, alebo stanovenie pravidiel pre tieto nominácie. 
B.1/5  organizácia, koordinácia a riadenie súťaží. 
B.1/6  poriadanie vzdelávacích akcií pre tanečné páry. 
B.1/7  predsedníctvo TŠK M+M schvaľuje návrhy na udelenie 

čestného lenstva TŠK M+M, návrhy na odmeny a tresty. 
B.1/8  predsedníctvo TŠK M+M zodpovedá za všetku svoju činnosť 

členskej schôdzi TŠK M+M, vykonáva jej uznesenia, prejednáva 
a predkladá jej správy o svojej činnosti a pripravuje zásady 
ďalšej činnosti. 

B.2  Predsedníctvo TŠK M+M má min. 5 členov, vrátane predsedu. Je tu 
podpredseda, tajomník, hospodár a členovia. Pôsobnosť medzi nimi 
si určí predsedníctvo osobitným rozhodnutím. Výbor pripravuje 
zámery a program činnosti združenia, správu o činnosti a hospodá-
rení združenia a predkladá ich na členskej schôdzi. 

B.3  Činnosť predsedníctva TŠK M+M riadi predseda, v dobe jeho 
neprítomnosti podpredseda TŠK M+M. 

B.4  Predseda TŠK M+M na základe schválenia predsedníctva TŠK 
M+M poveruje ostatných členov predsedníctva TŠK M+M ďalšími 
funkciami. 

 

C/  Kontrolná komisia (ďalej len KK) má 3 členov. Jej funkčné obdobie sú 4 
roky. Kontrolná komisia kontroluje finančné hospodárenie, účelnosť správy 
majetku, evidenciu a doklady o hospodárení združenia. Správu o výsled-
koch kontroly hospodárenia a za príslušný rok podáva členskej schôdzi. 
C.1  Kontrolná komisia TŠK M+M je najvyšším kontrolným a revíznym 

orgánom TŠK M+M. 
C.2  Kontrolná komisia je trojčlenná a má 1 náhradníka, ktorým môže 

byť doplnená kooptáciou. 
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C.3  Členovia KK TŠK M+M, nemôžu byť členmi iného orgánu TŠK M+M. 



C.4  Predseda KK TŠK M+M riadi jej činnosť a zvoláva podľa potreby 
schôdzu. 

C.5  KK má právo nahliadnuť do účtovných a iných dokladov a kontro-
lovať pokladničnú hotovosť. 

C.6  KK podáva správy o výsledkoch revíznej a kontrolnej činnosti 
predsedníctvu TŠK M+M a členskej schôdzi TŠK M+M. 

C.7  Predseda KK TŠK M+M, alebo ním poverený člen KK má právo 
účasti na jednaní predsedníctva TŠK M+M. 

 
ČASŤ ŠTVRTÁ 

 
ČLÁNOK 9 

PRÁVNA SUBJEKTIVITA 
 
A/  TŠK M+M je právnická osoba charakteru občianskeho združenia 

s vlastnou právnou subjektivitou a to na základe registrácie svojich 
stanov podľa zákona o združovaní občanov. 

 

B/  Za TŠK M+M jednajú  a činia právne úkony štatutárny zástupco-
via, ktorými sú predseda a podpredseda. Ďalej za TŠK M+M 
jednajú a činia právne úkony členovia predsedníctva na základe 
písomného zmocnenia predsedu alebo podpredsedu. 

 

C/  Právo podpisovať za TŠK M+M majú predseda a podpredseda každý 
samostatne vo všetkých veciach. Podpisovanie za TŠK M+M sa 
vykonáva tak, že k vytlačenej pečiatke alebo vypísanému názvu TŠK 
M+M pripoja svoj podpis. 

 
ČLÁNOK 10 

HOSPODÁRENIE A MAJETOK ZDRUŽENIA 
 
1/ Združenie môže nadobudnúť hnuteľný a nehnuteľný majetok. Majetok 

slúži k účelom, ktorý je v súlade s poslaním, cieľmi a úlohami TŠK 
M+M a v záujme združených členov. 

 

2/ Príjmami TŠK M+M sú: 
 a/ dotácie od štátnych orgánov, 
 b/ príspevky sponzorov, 
 c/ zápisné a členské príspevky, dary, 
 d/ dary, dedictvá, prevody majetku, 
 e/ vstupné, 
 f/ príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, 
 g/ príspevky, výnosy z akcií poriadaných združením, 
 h/ ďalšie aktivity vyplývajúce z činnosti TŠK M+M. 
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3/ Členské príspevky či iné príjmy od členov TŠK M+M sú v súlade so 
zákonom o daniach z príjmov oslobodené od platenia dane. 

 

4/ Zloženie a výšku členských príspevkov určuje Finančný poriadok. 
 

5/ Pre zaistenie svojho poslania, cieľov a úloh vykonáva TŠK M+M hos-
podársku činnosť s cieľom získať prostriedky pre vykonávanie taneč-
ného športu a to najmä v týchto oblastiach: 

 a/ poradenská činnosť v oblasti tanečného športu, 
 b/ organizačná činnosť v oblasti tanečného športu, 
 c/ nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, 
 d/ prenájom športového zariadenia a inventárov, 
 e/ organizovanie telovýchovných a športových akcií, 
 f/ edičná činnosť. 
 

6/ Prostriedky získané podľa odst.2 tohto článku sú určené na krytie 
nákladov na činnosť TŠK M+M, neslúžia k tvorbe zisku. 

 

7/ Hospodárenie s finančnými prostriedkami TŠK M+M sa riadi 
Finančným poriadkom TŠK M+M. 

 

8/ Členská schôdza schvaľuje zásady hospodárenia s prostriedkami 
združenia, ročný rozpočet a záverečný účet, správu o výsledkoch 
hospodárenia za príslušný rok spolu so stanoviskom kontrolnej komisie. 

 

9/ Predseda a tajomník združenia disponujú spoločne s finančnými 
prostriedkami. Výdavky do výšky 5.000,– Sk (165,97 €) môžu 
odsúhlasiť sami, nad 5.000,– Sk (165,97 €) len so súhlasom 
predsedníctva. 

 
ČASŤ PIATA 

ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA 
 

ČLÁNOK 11 
ZÁNIK ZDRUŽENIA 

 
1/ Združenie môže zaniknúť rozhodnutím členskej schôdze TŠK M+M 

2/3 väčšinou zástupcov , pokiaľ je na členskej schôdzy účasť najmenej 
3/4 zástupcov TŠK M+M. 

 

2/ Členská schôdza TŠK M+M v tomto prípade rozhodne o spôsobe 
zániku, naloženia s majetkom , právami i záväzkami TŠK M+M. 

 

3/ Členská schôdza pri zániku združenia môže menovať likvidátora, ktorý 
vykoná majetkovo – právne vyrovnanie a o zániku združenia bude 
informovať do 15 dní Ministerstvo vnútra SR. 
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ČLÁNOK 12 
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1/ Úlohy predsedníctva združenia až do jeho zvolenia členskou schôdzou 

vykonáva prípravný výbor združenia, ktorý bol zvolený po ustanovujúcom 
stretnutí občanov SR – záujemcov o tanečný šport. Prípravný výbor 
predloží návrh na registráciu združenia do 15. novembra 1997, do 15. 
novembra 1997 zvolá zasadnutie Členskej schôdze v Bratislave. 

 

2/ Združenie vzniká dňom jeho registrácie na Ministerstve vnútra SR. 
 

3/ Výklad stanov vykonáva predsedníctvo TŠK M+M. 
 
OPIS Z ORIGINÁLU: 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Registrácia vykonaná dňa: 1.12.1997 
Číslo spisu: VVS/1-900/90-13491 
 
JUDR. Zuzana Majerová, v.r. 
Poverená vedením odboru  
všeobecnej vnútornej správy. 
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TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB M+M BRATISLAVA 
 

B/ VOLEBNÝ A HLASOVACÍ PORIADOK 
 

ČLÁNOK  1 
VŠEOBECNE 

 
1/ Tento volebný a hlasovací poriadok (ďalej VHP) platí pre potreby 

riadnej a mimoriadnej členskej schôdze (ďalej ČS). 
 

2/  Ďalej platí pri hlasovaní predsedníctva. 
 

3/  Volebný akt ČS riadi volebná komisia. 
 

4/  Hlasovací akt riadi predsedníctvo TŠK M+M. 
 

ČLÁNOK  2 
VOLEBNÉ ORGÁNY, VOLEBNÉ OBDOBIE 

 
1/ V zmysle stanov TŠK M+M sú volenými orgánmi: 
  a/ predseda, 
  b/ podpredseda, 
  c/ tajomník, 
  d/ hospodár, 
  e/ člen predsedníctva (min. 1, max. 3), 
  g/ KK (1 predseda, 2 členovia). 
 

2/ Volebné obdobie je štvorročné. Začína sa volebnou ČS v jednom roku 
a končí volebnou ČS o 4 roky. Ak sa skončí skôr (rezignácia členov 
predsedníctva, nefunkčnosť predsedníctva, odvolanie členov predsed-
níctva), považuje sa skrátené obdobie za plné volebné obdobie. 

 

3/ Skrátené volebné obdobie má za následok nové voľby všetkých členov. 
 

4/ Kooptáciou možno doplniť maximálne 3 členov, a to 2 členov do 
predsedníctva a 1 člena do KK. Kooptovať možno len do uvoľnenej funkcie. 

 
ČLÁNOK  3 

CELKOVÝ POČET OPRÁVNENÝCH HLASOV 
 

1/ Volebné a hlasovacie právo má každý riadny člen TŠK M+M, resp. 
jeho zákonný zástupca. Ak je zákonný zástupca riadnym členom TŠK 
M+M, má 2 volebné hlasy. 

 

2/ Čestný člen nemá volebné ani hlasovacie právo. 
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3/ Člen predsedníctva ani člen KK nemajú žiadny hlas navyše. 
 

4/ a/ ČS sa považuje za uznášaniaschopnú, ak sa jej zúčastní nad-
polovičná väčšina všetkých členov klubu. 

 b/ Mimoriadna ČS sa považuje za uznášaniaschopnú, ak sa jej 
zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov klubu. 

 c/ Ak mimoriadna ČS nie je uznášaniaschopná, oznámi zvolávateľ 
náhradný termín konania ČS. Tá sa považuje za uznášaniaschopnú, 
ak sa jej zúčastní minimálne 1/3 všetkých členov klubu. 

 
ČLÁNOK  4 

KANDIDÁTSKA LISTINA, OBMEDZENIA 
 

1/ Návrh na zaradenie na kandidátsku listinu pre jednotlivé volené 
funkcie má právo podať: a/ ktorýkoľvek člen predsedníctva, 

  b/ ktorýkoľvek člen KK, 
  c/ ktorýkoľvek člen členskej základne TŠK. 
 

2/ Návrhy kandidátov do funkcie: a/ predseda, 
      b/ podpredseda, 
      c/ hospodár, 
      d/ tajomník, 
      e/ predseda KK, 
 je potrebné podať písomnou formou. Navrhnutý člen musí súhlasiť 

s kandidatúrou. 
 

3/ Návrhy na členov KK a predsedníctva stačí podať ústne. 
 

4/ Člen KK nemôže kandidovať na funkciu v predsedníctve a naopak. 
 

5/ Kandidovať nemôže ani čestný člen TŠK. 
 

6/ Člen volebnej komisie môže kandidovať na ktorúkoľvek funkciu. 
 

7/  Neúspešný kandidát z 1. voľby môže kandidovať na ktorúkoľvek inú 
funkciu, ak sa dodrží čl. 4 bod 2. 

 
ČLÁNOK  5 
VOLEBNÝ AKT 

 
1/ Za právoplatne zvoleného člena voleného orgánu sa považuje 

kandidát s nadpolovičnou väčšinou odovzdaných hlasov. 
 

2/ Ak z viacerých kandidátov nezíska ani jeden nadpolovičnú väčšinu 
hlasov, voľba sa opakuje. Do ďalšej voľby postupujú dvaja kandidáti z 
1. voľby s najvyšším počtom hlasov. Z nich sa v 2. voľbe zvolí kandi-
dát s väčším počtom hlasov. 
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3/ Voľba sa vykonáva tajným spôsobom. 
 

4/ Prípadné sťažnosti proti priebehu volieb je potrebné podať písomne 
na mieste a rieši ich komisia, ktorá sa skladá z:  
a/ odstupujúceho predsedu, 

 b/ odstupujúceho predsedu KK, 
 c/ ľubovoľného člena základne TŠK. 

 
ČLÁNOK  6 

HLASOVACÍ AKT 
 

1/ Za právoplatné uznesenie sa považuje uznesenie prijaté nadpolo-
vičnou väčšinou hlasou. 

 

2/ Dvojtretinová väčšina je potrebná iba pri odhlasovaní zániku TŠK 
(pozri Stanovy, čl. 11) 

 
ČLÁNOK  7 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1/ Pri vzniku akéhokoľvek sporného momentu, nedefinovaného týmto 
VHP, je v kompetencii volebnej komisie, resp. predsedníctva určiť 
spôsob riešenia. 
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2/ Tento VHP prijala ČS, ktorá sa konala dňa 24. 6. 2003. Zmeny a doplnky 
podliehajú schváleniu ČS. 



TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB  M+M  BRATISLAVA 
 

C/ JEDNACÍ – ROKOVACÍ PORIADOK 
 

ČASŤ PRVÁ 
ROKOVACÍ PORIADOK PREDSEDNÍCTVA TŠK M+M 

 
Článok 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
1. Tento rokovací poriadok upravuje podmienky a priebeh rokovania 

predsedníctva TŠK M+M (ďalej len predsedníctva) ustanoveného podľa 
čl. 8 Stanov TŠK M+M. Predsedníctvo je najvyšším orgánom medzi 
členskými schôdzami. Jeho pôsobnosť je vymedzená stanovami. 

 

2. Rozhodnutia a uznesenia predsedníctva sú záväzné pre členov 
predsedníctva a členov TŠK M+M podľa stanov.  

 
Článok 2 

ZVOLANIE ROKOVANIA 
 
1. Rokovanie predsedníctva zvoláva predseda TŠK M+M alebo ním 

poverený podpredseda. Rokovanie sa koná najmenej raz za dva 
kalendárne mesiace. 

 

2. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná 
väčšina jeho členov. 

 

3. Podľa potreby môže predseda prizvať na rokovanie iné osoby. 
Nečlenovia predsedníctva majú právo predkladať návrhy a vyjadrovať 
sa k veciam, ku ktorým boli prizvaní. 

 
 

Článok 3 
ROKOVANIE PREDSEDNÍCTVA 
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1. Za obsahovú a organizačnú prípravu rokovania predsedníctva 
zodpovedá tajomník TŠK M+M. Tajomník TŠK M+M je povinný 
najneskôr 8 dní pred dňom rokovania odoslať členom predsedníctva 
písomnú pozvánku s programom rokovania a písomné materiály, ktoré 
sa majú prerokovávať. Ak v niektorom bode rokovania pôjde o ústnu 
informáciu, musí to byť v programe rokovanie výslovne uvedené. Ak je 
predmetom rokovania otázka súvisiaca s činnosťou niektorej komisie 



predsedníctva, je účasť predsedu komisie povinná –  tajomník zabez-
pečí odoslanie pozvánky a písomných materiálov aj jemu rovnako ako 
členom predsedníctva. 

 

2. Obsahový plán rokovaní predsedníctva zostavuje tajomník a predseda 
na základe návrhov členov predsedníctva a predkladá ho na 
schválenie vždy k 15. 6. a 15. 12. kalendárneho roka. Po jeho 
schválení sa tento plán doručí členom predsedníctva. 

 

3. Písomné materiály, ktoré sú zaradené do programu rokovania, musia 
byť tajomníkovi doručené najneskôr 10 dní pred dňom rokovania 
a musia obsahovať aj návrh na opatrenie a uznesenie. 

 

4. Zaradenie návrhov, ktoré nie sú zaradené v programe, je možné len vtedy, 
ak s tým súhlasí väčšina členov predsedníctva, prítomných na rokovaní. 

 

5. Rokovanie predsedníctva vedie jeho predseda. V neprítomnosti 
predsedu podpredseda  alebo predsedom poverený člen výboru. 

 

6. Predložené písomné materiály uvádzajú spracovatelia. Ktorýkoľvek člen 
predsedníctva alebo v prípade rozšíreného zasadania každý prítomný, 
môže hovoriť o veci obsiahnutej v materiále iba raz. Výnimku môže povoliť 
predsedajúci. Predkladateľ materiálu môže hovoriť aj viackrát v súvislosti 
s odôvodnením materiálu. 

 

7. O pozmeňujúcich návrhoch sa rozhoduje v poradí, v akom boli predložené. 
 

8. Prerokovanie každého jednotlivého bodu programu ukončí predse-
dajúci zhrnutím záverov z diskusie a predložením konkrétneho návrhu 
na uznesenie. 

 

9. Na zasadnutí predsedníctva sa volí overovateľ zápisnice. 
 

Článok 4 
HLASOVANIE 

 
1. Uznesenia a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov 

prítomných členov. Pri rovnosti hlasov má predsedajúci hlas rozhodujúci. 
 

2. Pred začiatkom hlasovania predsedajúci zistí uznášania schopnosť 
výboru a upozorní, že bude prikročené k hlasovaniu. 

 

3. O tom, či sa bude hlasovať o veci verejne alebo tajne rozhodne výbor. 
Hlasuje sa vždy najprv o pôvodnom návrhu a potom o protinávrhoch 
v poradí, ako boli podané. 
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4. Po skončení hlasovania predsedajúci vyhlási jeho výsledok . Vždy je 
povinný oznámiť počet hlasov odovzdaných pre návrh, proti nemu 
a počet , ktorí sa hlasovania zdržali. 



Článok 5 
ZÁPISNICA O PRIEBEHU ROKOVANIA PREDSEDNÍCTVA 

 
1. O priebehu rokovania predsedníctva na rokovaní, tajomník klubu vyhotoví 

zápisnicu, v ktorej sa musí uviesť dátum a miesto konania rokovania, kto 
ho riadil, zoznam prítomných členov predsedníctva, program rokovania, 
ktorí členovia sa zúčastnili diskusie, stručný obsah ich príspevkov 
a výsledky rokovania, výsledky hlasovania. Súčasťou zápisnice je vždy 
plný text uznesenia. Zápisnica musí byť vyhotovená a kópia zápisnice 
bez príloh členom výboru a určeným účastníkom rokovania odoslaná do 3 
dní od konania rokovania výboru. 

 

2. Zápisnicu podpisujú zapisovateľ a overovateľ. Prílohou originálu 
zápisnice je pozvánka, prezenčná listina(stanovisko členov predsed-
níctva k hlasovaniu) a úplný text návrhov a iných podkladov, predlo-
žených na prerokovanie. 

 

3. Každý člen predsedníctva má právo požiadať, aby k originálu zápisnice 
bolo pripojené jeho písomné stanovisko a to ku ktorejkoľvek otázke. 

 

4. Originál zápisnice s prílohami archivuje tajomník TŠK M+M. 
 

Článok 6 
KONTROLA ZÁPISNICE A UZNESENIA 

 
Kontrolu zápisnice a prijatých uznesení vykonáva predsedníctvo na 
každom rokovaní. Na každé rokovanie predsedníctva tajomník TŠK M+M 
predloží písomne kontrolu plnenia uznesení. Po kontrole na znak súhlasu 
ju podpíše overovateľ. 
 

Článok 7 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Rokovací poriadok predsedníctva schvaľuje ČS, ktorá je tiež opráv-

nená vykonávať jeho zmeny a úpravy.  
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2. Jednací – rokovací poriadok predsedníctva nadobúda účinnosť jeho 
schválením ČS dňa 24. 1. 2005. 



ČASŤ DRUHÁ 
ROKOVACÍ PORIADOK ČS TŠK M+M 

 
Článok 8 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
1. Tento rokovací poriadok upravuje podmienky a priebeh rokovania Člen-

skej schôdze TŠK M+M (ďalej len ČS) ustanoveného podľa čl. 8 Stanov 
TŠK M+M. ČS je najvyšším orgánom TŠK M+M. Jeho pôsobnosť je 
vymedzená stanovami. 

 

2. Rozhodnutia a uznesenia ČS sú záväzné pre členov predsedníctva 
a členov TŠK M+M podľa stanov.  

 
Článok 9 
ÚČASTNÍCI 

 
Členskej schôdze sa zúčastňujú členovia s hlasom rozhodujúcim (právni 
zástupcovia maloletých), dospelí členovia klubu a pozvaní hostia. 
 

Článok 10 
ROKOVANIE 

 
1. Rokovanie ČS TŠK M+M riadi pracovné predsedníctvo, ktoré tvoria 

členovia predsedníctva TŠK M+M.  
1.1. Pracovné predsedníctvo riadi ČS podľa schváleného programu 

a rokovacieho poriadku 
1.2. Zabezpečuje podmienky pre prácu ČS, predkladá návrhy na 

riešenie sporných problémov, riadi diskusiu počas ČS. 
1.3. Udržuje styk s pracovnými komisiami ČS a spoločne s nimi rieši 

vzniknuté problémy. 
 

2. Členská schôdza schvaľuje mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu, 
ktoré majú max. 3 členov. Predsedom komisie môže byť člen predsed-
níctva TŠK M+M. 
2.1. Mandátová komisia – podáva správu o počte a zložení dele-

gátov a zisťuje, či je ČS schopná uznášať sa. 
2.2. Volebná komisia – jej postup a úlohy stanovuje volebný 

poriadok, schválený ČS. 
2.3. Návrhová komisia – pripravuje a predkladá návrh uznesení ČS, 

prípadne ďalšie obsahové materiály. 
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3. Právo predkladať ČS na prerokovanie dokumenty, návrhy a podnety 
majú: 



a/ pracovné komisie ČS, 
b/ delegáti – členovia klubu, písomne do začiatku konania volieb. 

 
Článok 11 

ROZHODOVANIE 
 
a/ ČS sa uznáša hlasovaním. Právo hlasovať majú členovia s hlasom 

rozhodujúcim, každý člen má jeden hlas. 
b/ ČS je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

pozvaných členov s hlasovacím právom. V prípade, že 30 minút po 
stanovenom začiatku ČS TŠK M+M nebude prítomný požadovaný 
počet členov s právom hlasovať, je ČS TŠK M+M schopné sa uznášať 
za prítomnosti jednej tretiny členov s právom hlasovať. 

c/ Uznesenia a rozhodnutia ČS TŠK M+M sú platné, ak za ne hlasovala 
nadpolovičná väčšina prítomných členov s právom hlasovať.  

d/ O návrhoch sa hlasuje verejne v poradí, v akom boli predložené. PO 
ukončení hlasovania predsedajúci vyhlási výsledok hlasovania. 

 
Článok 12 
DISKUSIA 

 
a/ Právo jedného diskusného vystúpenia má každý člen, delegát na ČS.  

O vystúpení hostí rozhoduje pracovné predsedníctvo. Ďalšie vystú-
penie člena môže na návrh predsedajúceho schváliť ČS so súhlasom 
väčšiny prítomných členov s hlasom rozhodujúcim. 

b/ Diskusiu vedie poverený člen pracovného predsedníctva. 
c/ Čas diskusného vystúpenia člena/delegáta je maximálne 5 minút. 

Predĺženie tohto času môže povoliť ČS. 
d/ Každý člen – delegát  ČS môže vystúpiť s faktickou poznámkou 

k obsahu diskusného príspevku v rozsahu 1 minúty. 
e/ Po uplynutí časového limitu diskusného príspevku alebo faktickej poz-

námky je predsedajúci povinný upozorniť diskutujúceho na túto 
skutočnosť a požiadať ho o ukončenie prípadne odňať mu slovo. 

f/ Diskusia končí: 
• vystúpením všetkých prihlásených do diskusie, 
• rozhodnutím ČS o ukončení diskusie na základe návrhu delegáta 

alebo pracovného predsedníctva. 
 

Jednací – rokovací poriadok platí pre rokovania ČS TŠK M+M Bratislava. 
 

Tento VHP prijala MČS, ktorá sa konala 24. 1. 2005. 
Zmeny a doplnky podliehajú schváleniu ČS. 
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Spracoval: Milan Špánik, predseda TŠK M+M Bratislava 



TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB  M+M  BRATISLAVA 
 

D/ FINANČNÝ  PORIADOK 
 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA  
 

1.  V zmysle stanov TŠK M+M Bratislava je klub neziskovou organi-
zaciou, všetky príjmy musia byť použité na činnosť klubu, pre potreby 
organizovania súťažnej činnosti, v záujme zvyšovania úrovne taneč-
ného športu a reprezentácie SR v zahraničí. 

 

2. Pre potreby vedenia účtovníctva, zásady hodpodárenia, platia stanovy 
TŠK M+M a zákon o účtovníctve a postupy účtovania pre neziskové 
organizácie platné pre SR a náväzné zákony a zákonné nariadenia 
SROV. 

 
II. PRÍJMOVÚ STRÁNKU KLUBU TVORIA 

 
1.  Vlastné príjmy: 

– príjmy z členských príspevkov, 
– príjmy zo štartovných poplatkov, 
– príjmy z udelených pokút, 
– poplatky za školenia, 
– príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti v zmysle stanov TŠK M+M. 

 

2.  Externé príjmy 
– štátne dotácie a dotácie z nadriadených športových organizácií a orgánov, 
– príspevky od sponzorov a reklamných partnerov, 
– percentá zo zaplatených daní od oprávnených fyzických či právnic- 

 kých osôb určené pre organizácie tretieho sektoru, 
– príjmy vyplývajúce z ostatných zmluvných vzťahov. 

 
III. ČLENSKÉ PRÍSPEVKY 

 
Počnúc rokom  2012 sú stanovené nasledovné členské príspevky: 
 

a/ V roku prihlásenia sa za člena klubu nový člen zaplatí zápisný 
poplatok 25,– €. 

 

b/ Členovia alebo noví členovia klubu platia ročný členský príspevok  
25,– €. Pri 2-och a viac členov, rodinných príslušníkov - ročný členský 
poplatok : 22.-€. 
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c/ Mesačný členský tréningový poplatok od januára 2009: 25,– € splat-
nosť do 20-ého dňa v mesiaci. 

 

d/ Splatnosť členského príspevku. Každý člen je povinný uhradiť ročný 
členský príspevok do 31. 1. daného roku. Členské je možné uhradiť do 
28. 2. daného roku s pokutou za oneskorenú platbu vo výške 50 % 
členského príspevku. Ak člen nezaplatí členské ani v náhradnom 
termíne – do 31. 3. daného roku, stráca členstvo dňom 1. 4. v roku, za 
ktorý neuhradil členský príspevok. 

 

e/ Noví členovia prijatí v priebehu roka do 30. 6. platia plný členský 
príspevok. Noví členovia prijatí po 1. 7. bežného roka platia iba 50 % 
stanoveného členského príspevku. 

 

f/ Zápisný a členský poplatok je splatný bankovým prevodom na účet 
TŠK M+M Bratislava, ČSOB , a.s., číslo účtu: 4008034502/7500, 
alebo v hotovosti hospodárovi, alebo poverenému členovi 
predsedníctva TŠK M+M Bratislava proti potvrdenke. 

 

g/ Zápisné a členské poplatky môžu byť hradené aj hromadne za nie-
koľkých členov naraz. V tom prípade je nutné zaslať TŠK M+M 
Bratislava fotokópiu ústrižku poštovej poukážky a špecifikáciu platby. 

 

h/ Špecifikácia platby. Na zadnú časť ústrižku poštovej poukážky 
označenej „SPRÁVA PRE PRIJÍMATEĽA“ (pri jednotlivých platbách), 
alebo na zaslanú špecifikáciu platby (pri hromadných platbách) je 
potrebné bezpodmienečne uviesť meno a priezvisko platiteľa 
(platiteľov), rodné číslo, adresu, o akú platbu sa jedná (zápisný resp. 
členský príspevok) a výšku jednotlivých platieb. Ak je v platbe 
zahrnutá pokuta, je nutné túto skutočnosť v špecifikácii uviesť. 

 

i/ V sporných prípadoch je rozhodujúci dátum prijatia platby a dátum 
poštovej pečiatky zaslania úplnej špecifikácie platby podľa bodu 3 g/. 

 
IV. ŠTARTOVNÉ POPLATKY 

 
a/ Štartovné poplatky sa vyberajú v súlade s platným finančným poriad-

kom SZTŠ. 
 

b/ Štartovné poplatky pre členov TŠK M+M na súťažiach organizovaných 
TŠK M+M sa vyberajú vo výške 50 % zo sumy určenej SZTŠ. 
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c/ Štartovný poplatok je možné preplatiť registrovaného páru v SZTŠ, na 
základe nasledovných podkladov: pár, ktorý sa umiestní na finálových 
miestach na tuzemských, alebo zahraničných súťažiach na základe 
potvrdenia (s patričnými ekonomickými dokladmi) o zaplatení štartov-
ného poplatku o umiestnení. 



 

V. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
a/ Výška zápisného a členského príspevku bude určovaná Členskou 

schôdzou /VZ/ vopred na ročné kalendárne obdobie, vždy najneskôr 
do 15. 11. pre nasledujúci rok. 

 

b/ Predsedníctvo TŠK M+M Bratislava vypracuváva finančný plán klubu 
a plán čerpania a rozdeľovania finančných prostriedkov na rok vopred. 
Tento plán schvaľuje Členská schôdza /VZ/. 

 

c/ Predsedníctvo informuje o dodržiavaní finančného plánu a poriadku i o 
použití finančných prostriedkov. K tejto problematike sa vyjadruje 
Členská schôdza /VZ/ TŠK M+M Bratislava. 

 

d/ KRK (Kontrolná a revízna komisia) je povinná priebežne kontrolovať 
dodržiavanie finančného poriadku klubu, sledovať hospodárenie klubu 
a oprávnenosť použitia finančných prostriedkov klubu v zmysle 
rozpočtu schváleného Členskou schôdzou /VZ/. 

 

e/ Predsedníctvo  TŠK M+M Bratislava je zodpovedné za riadne vedenie 
účtovnej evidencie o prijatých platbách a uskutočnených výdajoch. 

 

f/ Predsedníctvo TŠK M+M Bratislava je oprávnené predávať svojím 
členom odborné materiály a publikácie. 

 

g/ Tanečným párom – reprezentantom TŠK M+M Bratislava môže klub 
prispieť na náklady podľa rozhodnutia predsedníctva TŠK M+M 
Bratislava a finančných možností klubu. 

– Majstrovstvá Slovenska: všetky druhy a kategórie, t.j. JII, mládež, hlavná 
kategória, v sólo tancoch, choreografiách, družstvách, formáciách – orga-
nizované SZTŠ. Súťaže organizované pod hlavičkou IDSF: majstr. sveta, 
majstr. európy, svetový pohár, európsky pohár, IDSF IO, IDSF OPEN. 

– Výška príspevku a druh použitia príspevku musí byť odsúhlasené 
najneskôr 2 týždne pred konaním súťaže. 

– Príspevok sa poskytuje menovite tanečným párom a trénerom, členom 
klubu. 

– Predsedníctvo môže schváliť aj príspevok ďalším osobám, ktoré 
predsedníctvo klubu (poverená osoba) požiada a poverí účasťou na 
Majstrovstvách Slovenska. 

 

h/ Účtovná evidencia a zúčtovanie dokladov sa vedie v zmysle platných 
predpisov SR formou jednoduchého účtovníctva. 

 
Tento Finančný poriadok bol schválený členskou schôdzou TŠK M+M Bratislava 
dňa 24. 1. 2005 a nadobúda okamžitú účinnosť. 
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Článok III. Finančného poriadku bol upravený členskou schôdzou TŠK M+M 
Bratislava dňa 24. 6. 2008, a dňa 13.12.2011 a nadobúda platnosť od 1. 1. 2012. 



TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB  M+M  BRATISLAVA 
 

E/ ORGANIZAČNÝ PORIADOK 
 
OBSAH: 
 

Úvodné ustanovenia 
Registračný poriadok 
Nominačný poriadok 
Pravidlá trénovania 
Náplň činnosti a kompetencie predsedníctva 
Organizácia vnútroklubového života 
Záverečné ustanovenia 
 

Článok 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1. Dodržiavanie pravidiel obsiahnutých v OP je záväzné pre všetkých 

členov TŠK M+M Bratislava. 
 

2. Vykonávanie zmien a doplnkov OP má právo členská schôdza TŠK 
M+M Bratislava. 

 
Článok 2 

REGISTRAČNÝ PORIADOK 
 

1. REGISTRÁCIA 
 

a) za registráciu nového člena klubu je zodpovedný vedúci evidenčného 
úseku/tajomník/ klubu, 

b) žiadateľ o členstvo v klube vyplní prihlášku a odovzdá ju evidenčnému 
úseku/tajomníkovi/ klubu spolu s 2 ks fotografií a poplatkom za zápisné 
a členské podľa platného Finančného poriadku TŠK M+M, 

c) po schválení prijatia nového člena predsedníctvom klubu EÚ/tajomník/ 
zabezpečí vystavenie členského preukazu do 14 dní od schválenia, 

d) v prípade potreby EU/tajomník/ zabezpečí zaregistrovanie nového 
člena TŠK M+M Bratislava do SZTŠ a náležitosti s tým spojené. 

 

2. PRESTUP 
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a) prestup člena TŠK M+M Bratislava do iného klubu, alebo prestup 
člena iného klubu do TŠK M+M, prejednáva predsedníctvo klubu na 
základe predloženej písomnej žiadosti o prestup, 



b) ak sa jedná o člena SZTŠ, prestup sa riadi podľa prestupového 
poriadku SZTŠ a zmluvy podpísanej s tanečnými pármi výkonnostnej 
triedy B, A, S. 

 
3. HOSŤOVANIE 
 

a) hosťovanie člena TŠK M+M Bratislava v inom klube, alebo hosťovanie 
člena iného klubu v TŠK M+M prejednáva predsedníctvo klubu na 
základe predloženej písomnej žiadosti o hosťovanie, 

b) ak sa jedná o člena SZTŠ, hosťovanie sa riadi platnými predpismi 
SZTŠ o hosťovaní a zmluvy podpísanej s tanečnými pármi výkon-
nostnej triedy B, A, S. 

 
4. VÝSTUP 
 

a) výstup člena klubu z TŠK M+M BA prejednáva predsedníctvo klubu na 
základe predloženej písomnej žiadosti člena o výstup, 

b) člen žiadajúci o výstup musí mať vysporiadané všetky záväzky a náležitosti 
súvisiace s členstvom v klube, 

c) po schválení výstupu člena TŠK M+M BA predsedníctvom, zabezpečí 
tajomník /evidenčný úsek/ formálnu stránku výstupu /členom SZTŠ 
záznam do súťažného preukazu, oznámenie SZTŠ/ a písomne 
informuje žiadateľa o rozhodnutí predsedníctva. 

 
Článok 3 

NOMINAČNÝ PORIADOK 
 
1. Zásady nominácie 
 

a) návrh na nomináciu párov na súťaž dáva tréner družstva, 
b) tanečný pár písomne potvrdí, alebo ústne zamietne nomináciu, 
c) v prípade neakceptovania nominácie na súťaž sú páry povinné uviesť 

dôvod zamietnutia, 
d) návrh na nomináciu rozhodcov a funkcionárov súťaže dáva SÚ TŠK a 

schvaľuje predsedníctvo klubu, 
e) predsedníctvo TŠK M+M BA rozhoduje o podmienkach preplácania 

nákladov na súťaže. 
 
2. Prihlášky a účasť na súťažiach 
 

a) prihlášky na súťaže zabezpečuje súťažný úsek TŠK M+M,  
b) bez predchádzajúceho súhlasu trénera sa páry súťaže zúčastniť 

nemôžu, 
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c) páry sú povinné do 3 dní po súťaži odovzdať súťažný preukaz 
trénerovi v družstve, ktorý ho odovzdá vedúcemu súťažného úseku, 



d) pri neospravedlnenej neúčasti prihláseného páru na súťaž, bude pár 
vylúčený z nominácii na obdobie 2 – 4 mesiacov podľa rozhodnutia 
predsedníctva TŠK M+M. 

 
3. Výkonnostný rebríček TŠK M+M BA 
 

a) poradie párov v klube sa stanovuje na základe štatutárnych súťaží a 
SLP pre triedu S, pre ostatné triedy a kategórie na základe počtu 
dosiahnutých finálových umiestnení a bodov, 

b) výkonnostný rebríček sa aktualizuje každé 3 mesiace. 
 

Článok 4 
PRAVIDLÁ TRÉNOVANIA 

 
1. Trénerska rada 
 

a) odborným orgánom TŠK M+M BA je trénerska rada, ktorá riadi a je 
zodpovedná za výkonnostný rozvoj párov, 

b) členmi trénerskej rady sú profesionálni tréneri TŠK M+M BA a 
predsedníctvom menovaní amatérski tréneri a asistenti trénerov, 

c) TR zabezpečuje rozdelenie jednotlivých družstiev a tvorbu rozvrhu 
tréningov po odsúhlasení vedením TŠK M+M BA, 

d) TR v  spolupráci s  TŠ M+M BA organizuje mimoriadne tréningy 
s mimoklubovými /zahraničnými/ trénermi, 

e) TR v spolupráci s TŠ M+M BA organizuje letné tanečné tábory a sús-
tredenia aj počas tanečnej sezóny, 

f) TR v spolupráci s TŠ M+M BA zabezpečuje vzdelávanie budúcich 
trénerov a funkcionárov klubu. 

 
2. Tréningy družstiev 
 

a) v priestoroch TŠK M+M je dovolené trénovať len tanečným párom – 
členom TŠK M+M BA, 

b) rozdelenie párov do jednotlivých družstiev vykonáva TR v septembri a 
platí pre celú tanečnú sezónu, tj. do konca júna, 

c) rozvrh tréningov stanovuje TR v septembri a platí pre celú tanečnú sezónu, 
tj. do konca júna, ak predsedníctvo TŠK M+M  BA nerozhodne inak, 

d) tanečné páry sa dostavujú na tréning družstiev včas, inak im nemusí 
byť na tréning povolený vstup, 

e) iné osoby  ako členovia družstva majú počas tréningu vstup do sály 
povolený len so súhlasom zodpovedného trénera daného družstva, 
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f) členom družstva nie je dovolené svojvoľne odchádzať zo sály počas 
vedeného tréningu bez uvedenia dôvodu. 



3. Individuálne tréningy 
 

a) tanečné páry majú možnosť individuálne trénovať s trénerom 
v priestoroch a  v čase na to v rozvrhu tréningov vymedzenom na 
základe dohody s daným klubovým trénerom, 

b) pri individuálnom tréningu s iným trénerom ako trénerom družstva je 
potrebné oboznámiť s tým vedenie TŠK M+M, 

c) pri individuálnom tréningu ostatné páry nachádzajúce sa v sále 
rešpektujú trénera i pár, ktorý má individuálny tréning. 

 
4. Mimoriadne tréningy 
 

a) organizované tréningy s mimoklubovým /zahraničným/ trénerom 
oznámi predsedníctvo TŠK M+M minimálne 1 mesiac vopred, 
vypracuje návrh a zverejní ho minimálne 1 týždeň vopred, 

b) na organizované tréningy s mimoklubovým trénerom sa záujemcovia 
prihlasujú záväzne, vrátane zaplatenia danej úhrady /predsedníctvo 
rozpočíta náklady a určí cenu pre jednotlivca, resp. pár na 1 vyučo-
vaciu hod./, 

c) v takomto prípade účasť neplatiacich členov TŠK v sále nie je dovolená, 
d) počas mimoriadneho rozvrhu s mimoklubovým trénerom neplatí stály 

rozvrh tréningov. 
 
5. Tréneri 
 

a) v priestoroch určených pre TŠK M+M môžu trénovať len profesionálni 
tréneri TŠK M+M a amatérski tréneri poverení trénerskou radou so 
súhlasom vedenia TŠK M+M, 

b) individuálne tréningy s mimoklubovým trénerom počas normálneho 
rozvrhu tréningov nie sú povolené, 

c) iný spôsob trénovania podlieha vždy schváleniu trénerskej rade TŠK 
M+M. 

 
Článok 5 

NÁPLŇ ČINNOSTI A KOMPETENCIE PREDSEDNÍCTVA 
 
1. Činnosť klubu je riadená predsedníctvom, ktoré zodpovedá za jeho 

činnosť /viď stanovy/. 
 

2. Predsedníctvo klubu sa schádza minimálne raz za dva mesiace. 
 
3. Predseda 
 

a) predseda klubu koordinuje a riadi činnosť predsedníctva klubu, 
b) je štatutárny zástupca klubu s oprávnením rokovať v mene klubu, 
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c) je povinný informovať predsedníctvo o svojej činnosti, 



d) má podpisový vzor v banke a má právo manipulovať s financiami klubu. 
 
4. Podpredseda 
 

a) podpredseda napomáha v činnosti predsedovi, 
b) zastupuje predsedu v prípade jeho neprítomnosti, 
c) vykonáva všetky reprezentačné a rokovacie povinnosti, ktorými ho 

poverí predseda. 
 
5. Tajomník – /evidenčný úsek/ 
 

a) má na starosti evidenciu členov klubu a evidenciu členských príspevkov, 
b) zabezpečuje písomný styk, 
c) eviduje a rozdeľuje došlú poštu, alebo tým niekoho poverí, 
d) je zodpovedný za registráciu nových členov klubu a registráciu členov 

klubu do SZTŠ, 
e) raz do týždňa má v priestoroch klubu úradné hodiny, ktoré je povinný 

zverejniť. 
 
6. Hospodár 
 

a) má na starosti hospodárenie klubu, 
b) eviduje finančné toky v klube a informuje o tom predsedníctvo klubu, 
c) zabezpečuje styk s bankou, 
d) má podpisový vzor v banke a je oprávnený manipulovať s financiami 

klubu, 
e) finančne zabezpečuje a vyúčtováva akcie organizované klubom, 
f) eviduje a prepláca cestovné príkazy, 
g) eviduje sponzorské príspevky /dary/ prichádzajúce do klubu, 
h) raz do týždňa má v priestoroch klubu úradné hodiny, ktoré je povinný 

zverejniť, 
i) eviduje a oznamuje členom klubu, ktorí si neplnia svoje finančné 

povinnosti voči klubu, 
j) je zodpovedný za účtovníctvo klubu a kontroluje účtovníka /poverenú 

osobu, ktorá vedie účtovníctvo/ klubu, 
k) eviduje klubový inventár a nákup spotrebného materiálu, 
l) zabezpečuje vykonávanie opráv poškodených vecí klubu, 
m) vedie evidenciu klubových šiat. 
 
7. Súťažný referent 
 

a) vedie evidenciu súťažných párov, a bodové posuny párov, informuje 
tajomníka o potrebe potvrdenia zmeny výkonnostnej triedy na SZTŠ  
u jednotlivých párov, 
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b) po každej súťaži eviduje bodové zmeny u tanečných párov, 



c) vypracováva klubový rebríček a zverejňuje ho členskej základni na 
nástenke, 

d) eviduje nominácie od trénerov družstiev a posiela prihlášky na súťaž. 
 

Článok 6 
ORGANIZÁCIA VNÚTROKLUBOVÉHO ŽIVOTA 

 
1. Spoločné priestory a majetok klubu 
 

a) v spoločných priestoroch klubu sa môže zdržiavať len člen klubu 
s platným klubovým preukazom, 

b) v spoločných priestoroch klubu je každý člen klubu povinný udržiavať 
poriadok, 

c) členovia klubu sú povinní správať sa ohľaduplne voči sebe navzájom, 
d) šatňa slúži len na prezliekanie a odkladanie vecí, počas tréningov  sa 

zamyká a kľúč sa odkladá v tanečnej sále, 
e) členovia klubu neničia parket a šetrne sa správajú k zariadeniu v sále, 
f) každé družstvo si zvolí dôverníka, ktorý v prípade potreby tlmočí 

problémy v družstvách trénerskej rade, resp. predsedníctvu, 
g) po skončení tréningu tanečníci uložia audio techniku na miesto na to 

určené a skontrolujú tréningové priestory /okná, svetlá, neporiadok/, za čo 
zodpovedá dôverník družstva a zodpovedný tréner daného družstva. 

 
2. Propagácia klubu 
 

a) členovia klubu by mali vzorne reprezentovať klub na tanečných i ne-
tanečných akciách, mali by sa vyvarovať konzumácii alkoholu a faj-
čeniu na verejnosti, 

b) klubovú kroniku v spolupráci s ostatnými členmi klubu vedie zodpo-
vedný kronikár, 

c) propagáciu klubu v masmédiách má na starosti tlačový referent. 
 

Článok 7 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1.  Všetky sporné otázky nezahrnuté v organizačnom poriadku rieši 

predsedníctvo TŠK M+M. 
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2.  Tento Organizačný poriadok bol schválený členskou schôdzou TŠK 
M+M Bratislava dňa 24. júna 2003 a nadobúda okamžitú účinnosť.



TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB M+M BRATISLAVA 
 

F/ DISCIPLINÁRNY PORIADOK 
Zásady udeľovania odmien a disciplinárnych trestov 

 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
1. Základným poslaním TŠK M+M je výchova tanečných párov a rozvoj 

súťažného tanečného športu. Vzťahy medzi tanečnými pármi a ostat-
nými subjektami sú založené na vzájomnej dôvere a spolupráci, sú 
riadené internými predpismi TŠK M+M. 

 

2. Prijatím za člena TŠK M+M každý subjekt nadobudol práva a po-
vinnosti, ktoré mu vyplývajú z interných predpisov (noriem) TŠK M+M 
a z rozhodnutí orgánov TŠK M+M. 

 

3. Zásady pre udeľovanie odmien a disciplinárnych trestov (ďalej len ZUT 
a DT) sa vzťahuje na všetkých členov TŠK M+M, ako i volené a 
menované orgány TŠK M+M. Účelom ZUT a DT je stanoviť pravidlá  
a právomoci jednotlivým subjektom pri ukladaní disciplinárnych 
odmien a disciplinárnych trestov. 

 

4. Podľa tohoto ZUT a DT sa riešia závažnejšie prípady, kedy je 
nevyhnutné zaviesť voči priestupcovi disciplinárne konanie. 

 

5. Disciplinárne tresty, ktoré nie sú uvedené v tomto ZUT a DT je 
neprípustné ukladať. 

 

6. Tieto ZUT a DT sa nevzťahuje na priestupky spáchané v zmysle 
priestupkového zákona č.372/1990 Zb. 

 

7. Člen TŠK M+M sa riadi aj Stanovami TK. Za jeho porušenie môže byť 
priestupca potrestaný iba trestom v zmysle ZUT a DT (nie vyšším).  

 
A/ ODMENY 

1. ZÁSADY UDEĽOVANIA ODMIEN 
 

1. Odmeny sú dôležitým prostriedkom výchovy, prispievajú k motivácii 
členov TŠK M+M. 

 

2. Pri voľbe druhu odmeny treba vychádzať z konkrétnych výsledkov 
dosahovaných v tanečnom športe jednotlivca, páru, kolektívu, v repre-
zentácii TK doma i v zahraničí a z príkladného plnenia úloh vyplývajúcich 
zo zastávania funkcií v orgánoch TŠK M+M. Odmena môže byť udelená 
členovi, tanečnému páru i celému kolektívu. 

 

 31
3. Odmeny sa vyhlasujú osobne, za účasti príslušného kolektívu. 



4. Právo udeľovať odmenu – prepáčenie zbytku predtým uloženého 
disciplinárneho trestu, patrí subjektu, ktorý disciplinárny trest uložil  
a subjektu s vyššou disciplinárnou právomocou. Návrh môže byť 
iniciovaný od orgánu aj člena TŠK M+M. 

 
2. DRUHY ODMIEN 

 
Jednotlivé druhy odmien sú: 
 

a) písomná pochvala; 
b) prepáčenie zbytku predtým uloženého disciplinárneho trestu; 
c) udelenie diplomu, čestného uznania; 
d) vecná alebo peňažná odmena podľa rozpočtových možností zväzu; 
e) udelenie čestného členstva v TŠK M+M. 

 
3. PRÁVOMOC SUBJEKTOV PRI UKLADANÍ ODMIEN 

 
Druh odmeny Predseda 

TŠK M+M 
Predsedníctvo 
 TŠK M+M 

Členská 
schôdza 

Písomná pochvala I I I 
Prepáčenie zbytku skôr uloženého 
trestu 

  I 

Diplom, čestné uznanie  I I I 
Vecná a peňažná odmena – Do 2.000,– Sk 

(66,39 €) 
– 

Udelenie čestného členstva  TŠK M+M – – I 

 
B/ DISCIPLINÁRNE  PRIESTUPKY 

 
1. Disciplinárnym priestupkom je zavinené porušenie základných inter-

ných predpisov, predovšetkým Stanov TŠK M+M, Finančného a 
Organizačného poriadku TŠK M+M. 

 

2. Disciplinárne priestupky rieši DIROK na základe písomného 
oznámenia resp. návrhu člena TŠK M+M alebo orgánu TŠK M+M. 

 

3. DIROK je orgán volený členskou schôdzou TŠK M+M. Kompetencie 
DIROK sú len v zmysle Stanov TŠK M+M a týchto ZUT a DT. 

 
1. DRUHY DISCIPLINÁRNYCH TRESTOV 

 
a/ písomné pokarhanie, 
b/ zákaz činnosti na 1 – 12 mesiacov, 
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c/ vylúčenie zo TŠK M+M. 



2. SUBJEKTY OPRÁVNENE UDEĽOVAŤ 
DISCIPLINÁRNE TRESTY 

 
a/ Predsedníctvo TŠK M+M – písomné pokarhanie, vylúčenie, 
b/ DIROK – v zmysle bodu 1. Druhy disciplinárnych trestov bod a/ a b/. 
 

3. KONANIE O DISCIPLINÁRNOM PRIESTUPKU 
 

1. Disciplinárny trest sa priestupcovi za disciplinárny priestupok ukladá 
iba vtedy, ak sa preukáže, že sa dopustil disciplinárneho priestupku a 
ak na jeho nápravu nepostačujú iné miernejšie výchovné prostriedky 
(napr. napomenutie, výčitka). 

 

2. Druh a výška disciplinárneho trestu musia byť primerané k povahe 
priestupku, k jeho následkom, miere zavinenia, okolnostiam za ktorých 
k priestupku došlo. Disciplinárny trest nie je možné uložiť bez 
vypočutia priestupcu, okrem prípadu, keď sa bezdôvodne vyhýba jeho 
prejednaniu. Lehota na prípravu pre priestupcu je 5 dní. 

 

3. Je neprípustné ukladať za ten istý disciplinárny priestupok niekoľko 
disciplinárnych trestov alebo spájať jeden druh trestu s inými. Ak sa 
priestupca dopustí viacerých priestupkov (súbeh), trest sa uloží tak, že 
zo zbiehajúcich sa priestupkov sa vyberie najzávažnejší a k ostatným 
priestupkom sa prihliadne ako na priťažujúcu okolnosť. Disciplinárny 
priestupok po uplynutí 6 mesiacov od jeho spáchania sa premlčuje. 

 

4. Disciplinárny trest sa môže uložiť najskôr nasledujúci deň po spáchaní 
priestupku, najneskôr do 3 mesiacov odo dňa, keď sa o jeho spáchaní 
dozvedel orgán TŠK M+M. Subjekty s disciplinárnou právomocou 
musia do 30 dní začať konanie vo veci spáchania disciplinárneho 
priestupku a rozhodnúť o ňom do 60 dní.  

 

5. Člen alebo Orgán TŠK M+M je povinný začať, alebo iniciovať 
disciplinárne konanie do 30 dní od zistenia disciplinárneho priestupku. 

 

6. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu musí mať vždy písomnú 
formu. Písomné vyhotovenie rozhodnutia musí byť doručené priestupcovi, 
ktorý jeho príjem potvrdí podpisom na výtlačku č. 1 rozhodnutia o uložení 
DT. Prvostupňový subjekt, ktorý DT uložil, je povinný priestupcu 
disciplinárneho priestupku poučiť o jeho práve na odvolanie. 
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7. V prípade uloženia disciplinárneho trestu zákazu činnosti je povinný 
dotknutý subjekt (priestupca) po právoplatnosti rozhodnutia odovzdať 
do 3 dní súťažný preukaz  na TŠK M+M osobne. Príslušný doklad 
bude vrátený dotknutému subjektu 3 dni pred uplynutím lehoty 



uloženého uvedeného trestu. Za realizovanie zodpovedá tajomník  
TŠK M+M. 

 

8. DIROK prejedná priestupok vždy v prítomnosti priestupcu. 
 

9. Ak sa disciplinárneho priestupku dopustí maloletý, tento sa prejedná s 
ním za prítomnosti jeho zákon-ného zástupcu a disciplinárny trest sa 
uloží (pri zákaze činnosti v dolnej polovici stanovenej sadzby). 

 

10. Ak sa disciplinárneho priestupku dopustí mladistvý, prejednávania sa 
môže zúčastniť zákonný zástupca a na základe rozhodnutia opráv-
neného subjektu sa mu disciplinárny trest uloží podľa uváženia s 
možnosťou plného rozpätia stanovenej sadzby. 

 

11. K prejednaniu priestupku je možné prizvať aj iné zainteresované osoby 
alebo osoby, ktoré môžu objasniť okolnosti spáchaného priestupku. 
DIROK je povinný prizvať k prejednávaniu priestupku jeho navrhovateľa. 
V záujme upresnenia výkladu jednotlivých poriadkov je povinná k 
prejednávaniu prizvať aj zástupcu predsedníctva TŠK M+M. Proti 
rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu môže priestupca podať 
odvolanie do 14 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie môže 
podať proti výroku rozhodnutia o vine ako aj o disciplinárnom treste. 
Podanie odvolania má odkladný účinok. 

 
4. ODVOLACIE KONANIE 

 
Odvolanie možno podať v stanovenej lehote a písomne na KK. Odvolanie 
musí obsahovať tieto náležitosti: 
 

a) meno, bydlisko, dátum, 
b) vyjadrenie k uloženiu priestupku a prílohy, ktoré považuje odvolateľ za 

potrebné priložiť k objasneniu, 
c) podpis odvolateľa. 
 

5. ODVOLACIE ORGÁNY 
 

1. Odvolacím orgánom je Kontrolná komisia (ďalej KK). 
 

2. Odvolací orgán je povinný preskúmať, či subjekt svoju disciplinárnu 
právomoc aplikoval v súlade s ustanoveniami tohto disciplinárneho 
poriadku, či výška a druh DT boli primerané ako aj uvedené námietky 
odvolateľa. 

 

3. Odvolací orgán je povinný o odvolaní proti uloženému DT rozhodnúť a 
v prípade potreby, vypočuť odvolateľa ako aj navrhovateľa discipli-
nárneho trestu. 
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4. Po preskúmaní veci v odvolacom konaní možno rozhodnutie o uložení 
DT potvrdiť, zmeniť v prospech odvolateľa, vrátiť DK na opätovné 
prerokovanie alebo vec zrušiť. O odvolaní musí odvolací orgán rozhodnúť 
do 30 dní od jeho podania. Rozhodnutie odvolacieho orgánu (KK) o po-
danom odvolaní je konečné a nemožno proti nemu podať odvolanie. 

 

5. Rozhodnutie odvolacieho orgánu o podanom odvolaní musí obsa-
hovať tieto náležitosti: výrok, odôvodnenie a poučenie. 

 
6. VYKONÁVACIE KONANIE 

 
Disciplinárny trest je vykonateľný, až keď rozhodnutie o jeho uložení sa 
stalo právoplatným. Rozhodnutie o uložení DT je právoplatné ak: 
 

a) v stanovenej lehote nebolo proti nemu podané odvolanie, 
b) priestupca, alebo navrhovateľ sa odvolania vzdal alebo podané 

odvolanie vzal späť, 
c) o veci bolo rozhodnuté v odvolacom konaní. 
 
 
Tieto zásady udeľovania odmien a disciplinárnych trestov nadobúdajú 
účinnosť dňom 24. 1. 2005. Materiál bol predložený a schválený na MČS. 
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