
Dotácie pre štátnu reprezentáciu SR na rok 2013 

Juniori II,  Mládež 
Do 21,  Dospelí 
Seniori,  PD 

top 48 (MS) 
top 36 (ME) 

štvrťfinále 
(24) 

semifinále 
(12) 

finále 
(6)  

 
Majstrovstvá sveta 60% cestovné 80% cestovné 100% cestovné 100% cestovné  
ŠTT, LAT      
Majstrovstvá Európy 50% cestovné 70% cestovné 100% cestovné 100% cestovné  
ŠTT, LAT      
Majstrovstvá sveta --------- 60% cestovné 100% cestovné 100% cestovné  
10T        

Majstrovstvá Európy --------- 50% cestovné 100% cestovné 100% cestovné  
10T        
World Cup --------- 50% cestovné 100% cestovné 100% cestovné  
        
Europa Cup --------- --------- 75% cestovné 100% cestovné  
          
MEÚ, MSE, AME --------- --------- 50% cestovné 100% cestovné  
          
 
 
      
FORMÁCIE  účasť semifinále 

(12) 
finále 

(6)  
Majstrovstvá sveta  500,- € 1.500,- € 2.000,- €  
        
Majstrovstvá Európy  250,- € 1.000,- € 1.500,- €  
          
 
 
 
Umiestnenie v Ranking liste WDSF:     
1. – 150. miesto 1 bod = 0,40 € vyhodnocuje sa k 1.12. daného roka Dospelí ŠTT, LAT  
1. - 20. miesto 1 bod = 0,40 € vyhodnocuje sa k 1.12. daného roka Dospelí 10T  
1. - 50. miesto 1 bod = 0,40 € vyhodnocuje sa k 1.12. daného roka Mládež ŠTT, LAT  
1. - 20. miesto 1 bod = 0,40 € vyhodnocuje sa k 1.12. daného roka Seniori ŠTT, LAT  
1. - 20. miesto 1 bod = 0,40 € vyhodnocuje sa k 1.12. daného roka PD ŠTT, LAT  
 
 
 
Poznámky: 
Pre kategórie Juniori 2 a Mládež sa do cestovných nákladov zahŕňajú aj náklady na jedného coacha 
v zmysle Nominačného poriadku v rovnakom rozsahu ako na pár (letenka, hotel, víza). Pri nominácii 
viacerých párov sa náklady uhrádzajú len jednému coachovi v zmysle Nominačného poriadku. 
 
Na poskytnutie dotácie pre reprezentáciu je potrebné predložiť kompletne vyplnený cestovný príkaz 
s úplnými menami žiadateľa (tanečného páru, resp. názvom formácie), číslami občianskych preukazov 
a číslom účtu, kam majú byť finančné prostriedky poukázané. 
V prípade verejnej dopravy (autobus, vlak, lietadlo) je potrebné priložiť fotokópiu faktúry za prepravu. 
Pri doprave autom je potrebné priložiť kópiu technického preukazu, poskytuje sa príspevok 0,17 €/km. 
  
Cestovné príkazy je potrebné zaslať na sekretariát SZTŠ najneskôr do 22.12.2013. 
Dotácie reprezentantom budú vyplácané priebežne po schválení ich výšky na daný rok. 
Schválené Prezídiom SZTŠ dňa 4. septembra 2013.  

 


