Správa o činnosti SÚ SZTŠ za obdobie 06/2016 – 05/2017
Jednotliví členovia SÚ majú naďalej nasledovnú agendu:
 Imre – schvaľovanie propozícií (okrem WDSF a MSR), inšpektori
 Slimáková – nominácia párov na štatutárne súťaže WDSF, zápisnice
 Víťazková – schvaľovanie bodov zo zahraničných súťaží
 Lükö – tabuľka štatutárnych súťaží WDSF a výsledkov.
SÚ na svojich zasadnutiach pripravil zmenu Súťažného poriadku SZTŠ, Zásad tvorby
súťažného kalendára, venoval sa podnetom zo strany členskej základne ohľadom
súťaží, materiály predložil na zasadnutie prezídia,
Predložil na novembrové zasadnutie prezídia návrh zahraničných rozhodcov na MSR 2017.
Vylosoval rozhodcov na MSR a SLP 2017, zverejnil ich 21.11. a 22.12.20166 na internetovej
stránke zväzu.
Počet štartujúcich párov na MSR 2017 voči minulým rokom je porovnateľný
(2012/2013/2014/2015/2016/2017)
ŠTT 129/129/145/126/136/140,
10T 92/89/111/105/95/94,
LAT 133/132/136/123/140/131.
SÚ navrhol preplácanie cestovného víťazným párom (1.-3.miesto) na jednotlivých kolách
SLP miesto pohárov. V tomto trende pokračujeme ďalej.
Bodovacie súťaže triedy E sú už bežnou praxou. Napriek tomu stále niektoré kluby neupustili
od organizácie súťaží Hobby.
Zo strany organizátorov súťaží sa zvyšuje počet rozhodcov na súťažiach, čo hodnotíme
pozitívne.
Počas jedného dňa sa zvýšil počet organizovaných súťaží. Niektoré súťaže však nie sú
obsadzované, resp. pre malý potenciál súťažiacich ani vypisované. Hojná je účasť našich
párov v zahraničí. Nižšie triedy na Morave, vyššie triedy cestujú po celej Českej republike.
V seniorských kategóriách sú zahraničné bodovacie súťaže nevyhnutnosťou – hlavne
v Rakúsku a Nemecku.
V súčasnosti boli oslovené okolité krajiny – CSTS a OTSV, aby sme zvýšili počet
zahraničných párov štartujúcich na našich súťažiach. Maďarskí tanečníci súťaže na
Slovensku s obľubou navštevujú od Bratislavy po Košice, i od Nových Zámkov po
Ružomberok. Objavujú sa páry z Poľska, kde však treba mať na zreteli existenciu dvoch
zväzov. Pri prezentácii, prípadne prihláškach, treba páry mimo WDSF selektovať
a nepripustiť na súťaž. Žiadala to od nás aj poľská federácia. Napriek tomu, že v Čechách už
uznávajú zahraničné súťaže, na vyššej návštevnosti sme to zatiaľ nezaznamenali.
Nevzdali sme sa našich plánov ozrejmiť si špecifiká súťažných poriadkov susedných zväzov
a vytvoriť jednotné pravidlá, resp. evidované a akceptované odchýlky. Po prejavenom
záujme zo zahraničia predpokladáme, že sa aj v tejto oblasti posunieme. Ťažkosti nám robia
rozorvané zahraničné zväzy s množstvom interných problémov.

Nasadzovanie inšpektorov bolo kvôli novému repertoáru od druhého polroku 2014
pozastavené. V posledných mesiacoch sme však zaznamenali porušovania povoleného
repertoáru, preto sme od 04/2017 činnosť inšpektorov obnovili. Nový repertoár obohatil
zostavy našich párov. Zdá sa však, že niektorým trénerom to nestačí.
Počet WDSF súťaží konaných na Slovensku je stabilizovaný na 4 v rôznych regiónoch
(Trnava, Košice, Bratislava, Trenčín). Dlhodobo však konštatujeme, že je poľutovania hodná
malá účasť našich párov. Väčšina by sa účasťou na nich posunula vo WRL, nakoľko aj
zahraničné súťaže navštevujú len sporadicky. Sami takto nevyužívame domáci potenciál –
porovnanie so zahraničnými pármi avšak na domácej scéne s nižšími nákladmi na cestu,
väčší počet párov, vyššie bodové hodnotenie, lepšia ekonomika súťaže.
Po roku sa opäť pripravujú Majstrovstvá sveta na Slovensku, tentoraz Juniori II ŠTT. Budú sa
konať 9.9.2017 v Bratislave v rámci SOCHu. Minuloročné MS Senior II v Košiciach boli veľmi
dobre hodnotené a výsledok páru Béreš – Bérešová bol vynikajúci.
Vďaka štátnej dotácii boli štátnej reprezentácii vyplatené náhrady a odmeny viac ako 50.000
EUR. Mnohým sme prilepšili vzhľadom na vyplácanie diét pri 100% náhrade za dosiahnuté
výsledky na štatutárnej súťaži.
Štátna reprezentácia v niektorých prípadoch pravidelne dosahuje dobré výsledky. Čoraz
častejšie zverejňujeme poďakovania. Evidujeme aj časté finálové umiestnenia v súťažiach
WRL WDSF. U reprezentantov v kategórii Dospelí, Seniori I a II, PD to už nie je zvláštnosť.
Zaznamenali sme však výborné výsledky aj u nastupujúcej generácie – Junior II či Mládež.
SÚ má ambíciu pripraviť Kritériá hodnotenia, ktoré by dávali návod ako a čo hodnotiť
v jednotlivých kategóriách a triedach. Vychádzame zo systém WDSF – Judging System 2.1
a snažíme sa ho rozpracovať aj pri nižšie kategórie a triedy. Návrh sa chystáme konzultovať
so Vzdelávacím úsekom a následne predložiť na verejnú diskusiu. Časový horizont
odhadujeme na rok 2017.
Každodenná agenda okolo schvaľovania propozícií, nominácií na štatutárne súťaže WDSF,
zahraničných pozvánok rozhodcov nie je v správe obsiahnutá.
SÚ ďakuje klubom pri organizácii súťaži, trénerom za výchovu párov, tanečným párom za
reprezentáciu Slovenska.
Vypracoval : Peter Ivanič 30.4.2017

