
Dotácie pre štátnu reprezentáciu SR na rok 2010 v  € 

DOSPELÍ osemfinále štvrťfinále semifinále finále 

Majstrovstvá  50% cestovné 75% cestovné 100% cestovné 100% cestovné 
sveta ŠTT, LAT max. 350,-  max. 500,- max. 1.000,- max. 1.500,- 
Majstrovstvá  --------- 50% cestovné 75% cestovné 100% cestovné 
Európy ŠTT, LAT    max. 350,-  max. 700,- max. 1.400,- 
Majstrovstvá  --------- 50% cestovné 75% cestovné 100% cestovné 
sveta 10T    max. 500,- max. 1.000,- max. 1.500,- 
Majstrovstvá  --------- --------- 75% cestovné 100% cestovné 
Európy 10T       max. 700,-  max. 1.400,- 
World --------- 75% cestovné 100% cestovné 100% cestovné 
Cup    max. 500,- max. 1.000,- max. 1.400,- 
Europa  --------- --------- 75% cestovné 100% cestovné 
Cup       max. 500,-  max. 700,- 
Majstrovstvá  --------- --------- --------- 100% cestovné 
Európskej únie          max. 350,- 
Majstrovstvá --------- --------- --------- 100% cestovné 
strednej Európy          max. 250,- 
 
 
     
MLÁDEŽ osemfinále štvrťfinále semifinále finále 

Majstrovstvá  50% cestovné 75% cestovné 100% cestovné 100% cestovné 
sveta ŠTT, LAT max. 250,- max. 500,- max. 750,- max. 1.000,- 
Majstrovstvá  --------- 50% cestovné 75% cestovné 100% cestovné 
Európy ŠTT, LAT    max. 300,- max. 600,- max. 900,- 
Majstrovstvá  --------- 50% cestovné 75% cestovné 100% cestovné 
sveta 10T    max. 350,- max. 500,- max. 700,- 
Majstrovstvá  --------- --------- 75% cestovné 100% cestovné 
Európy 10T       max. 400,- max. 600,- 
 
 
     
JUNIORI II osemfinále štvrťfinále semifinále finále 

Majstrovstvá  50% cestovné 75% cestovné 100% cestovné 100% cestovné 
sveta ŠTT, LAT max. 250,- max. 500,- max. 750,- max. 1.000,- 
Majstrovstvá  --------- 50% cestovné 75% cestovné 100% cestovné 
sveta 10T    max. 350,- max. 500,- max. 700,- 
 
     
     
FORMÁCIE účasť semifinále finále 

 
Majstrovstvá  250,- 50% cestovné 100% cestovné  
sveta    max. 1.000,- max. 1.400,-  
Majstrovstvá  250,- 50% cestovné 100% cestovné  
Európy  max. 500,- max. 1.000,-  
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Umiestnenie v Ranking liste IDSF:    
1.-200. miesto 1 bod = 0,40 € vyhodnocuje sa k 23.12. daného roka  
 
Koeficienty zohľadňujúce miesto konania súťaže: 

- za umiestnenie na súťaži v Európe v rámci Európskej únie sa výška dotácie násobí koeficientom 0,75
- za umiestnenie na súťaži v Európe mimo Európskej únie sa výška dotácie násobí koeficientom 1,00 
- za umiestnenie na súťaži mimo Európy (Afrika, Amerika, Austrália, Ázia) sa výška dotácie 

násobí koeficientom 1,50 
 
Na poskytnutie dotácie pre reprezentáciu je potrebné predložiť kompletne vyplnený cestovný príkaz 
s úplnými menami žiadateľa (tanečného páru, resp. názvom kolektívu), číslami občianskych preukazov 
a číslom účtu, kam majú byť finančné prostriedky poukázané. 
V prípade verejnej dopravy (autobus, vlak, lietadlo) je nutné priložiť fotokópiu faktúry za prepravu. 
V prípade dopravy autom je nutné priložiť kópiu technického preukazu, v takomto prípade sa poskytuje 
príspevok 0,17.- €/km. 
    
Cestovné príkazy je potrebné zaslať na sekretariát SZTŠ najneskôr do 30.12.2010. 
 
Dotácie reprezentantom budú vyplácané priebežne po schválení ich výšky na daný rok. 
 
Schválené Prezídiom SZTŠ dňa 2.6.2010. 
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