
Zápisnica č. 2/2007 
zo zasadnutia SÚ SZTŠ 24.10.2007 od 16,30 v Pezinku 

 
Prítomní: Špánik, Mrva, Paška, Vybíral 
 
Ospravedlnení: Horváth - PN 
 
Program zasadnutia SÚ  SZTŠ : 
 
Program: 

 
  1.- Zahájenie  pracovného rokovania SÚ SZTŠ – zasadanie – 2. / 07. 
  2.- Schválenie programu pracovného rokovania. 
  3.- Kontrola zápisnice č.1/ 07. 
  4.- Súťaže IDSF v SR – vrátené prezídiom SZTŠ na dopracovanie. 
  5.- MSR v roku 2008 –návrh oddeliť tr. A od tr. S na MSR – vytvoriť MSR v tr. A. 
  6.- Vytvoriť púrávny podklad práce regionov podľa územného členenia SR – VÚC.   
  7.- Termínovník 2008. 
  8.- SLP 2008 – stav vyhodnotenia. 
  9.- Najúspešnejší tan. pár SZTŠ pre rok 2007 – stav vyhodnotenia.    
 10.- Pozvánka na súťaž na meno – neúčasť páru, doriešiť princíp nominácie.    
 11.- AMS v tanečnom športe rok 2008.   
 12.- Rôzne.      
 13.- Záver. 

 
1.-  
Pracovné rokovanie otvoril a viedol predseda SÚ SZTŠ p. Špánik. 
 
2.- 
Členovia SÚ SZTŠ schválili program pracovného rokovania. 

 
3.-  
3.4. –  Pre rok 2008 sú súťaže rangu IDSF prerozdelené podľa nahlásenia organizátorov. 
 Pre rok 2009 SÚ navrhuje striedanie súťaží na základe dohovoru medzi organizátormi. 
3.6 –  SÚ neobdržal pripomienky členskej základne k SP . Vedúci SÚ bude tento materiál  

požadovať na prezídiu SZTŠ. 
3.7.1 -  Návrh správy reprezentanta pre účely SÚ SZTŠ – odsúhlasená členmi SÚ. 
3.7.3 -  Športové reprezentačné oblečenie – cenovú ponuku preverí p. Vybíral v Odeve Lipany  

a vo firme Atak Prešov. Termín: do 15. novembra 2007  
3.7.4 -  Evidenčná karta reprezentanta . Zodp. p. Paška , termín: do 15.novembra 2007 
3.8. -  Každý člen SÚ SZTŠ pripraví v písomnej forme návrh činnosti regionov z pohľadu SÚ. 
 Zodp.: členovia SÚ. Termín: do konca novembra 2007 
3.9 -  Po spracovaní materiálu Práca regiónov – členenie podľa VÚC  SR, následná možnosť  

organizovania Regionálnych majstrovstiev. 
3.12.4 – Návrh bude zapracovaný do SP s ostatnými požiadavkami. 
 Zopd.: Špánik M. Termín: november 2007 
3.12.8 – Návrh bude zapracovaný do SP ostatnými požiadavkami. 
 Zopd.: Špánik M. Termín: november 2007 
3.12.12 – Pán Mrva predložil štruktúru súťaží ktg. SENIOR. Návrh odsúhlasený. Vedúci SÚ tento  

návrh predloží na prezídiu SZTŠ na schválenie. 
 
4.-  
SÚ po prerokovaní daného problému, navrhuje danú problematiku riešiť pre rok 2009  striedaním 
International Open, OPEN.po vzájomnej dohode organizátorov súťaží rangu IDSF. 

 
 



 
 
5.- 
Pre rok 2008 SÚ navrhuje oddeliť tanečné páry tr. A od tr. S na MSR v ktg. Dosp.  
MSR budú organizované nasledovne: 
- Trieda  A bude mať v deň MSR samostatnú Celoslovenskú súťaž .  
- Finalisti triedy A majú možnosť sa zúčastniť MSR s triedou S.  
- Tanečné páry triedy A , ktoré odsúťažia celú súťaž / rozumie sa tým postup do ďalšieho kola / 
s triedou S , získajú triedu S. 
 
6.- 
Práca regionov , ako právny subjekt SZTŠ / vznik Regionálnych zväzov tanečného športu / , úloha pre 
všetkých členov SÚ pripraviť v písomnej forme návrh stanov a predpisov činnosti RZ SZTŠ 
v súčinnosti s SZTŠ. Termín: do konca decembra 2008. 
 
7.-  
Súťažný kalendár je spracovávaný priebežne . Následne je zverejňovaný na webovej stránke SZTŠ. 
Zodp.: Špánik M. termín: priebežne. 
 
8.- 
Slovenský pohár 2007 – priebežné výsledky sú spracované a zverejnené na webovej stránke. 
Zodp.: Mrva L.  termín: priebežne. 
 
9.- 
Úloha trvá – pracovné zasadanie SÚ v mesiaci november 2007 
Zodp.: Horváth Š. termín: november 2007 
 
10.- 
Neúčasť tanečného páru na súťaž , ktorá je na meno páru . K tomuto stavu dáva stanovisko materský 
klub , ktorého tanečný pár musí byť právoplatným členom. Písomné vyjadrenie kompetentného člena 
zainteresovaného klubu je nutné dodať na SÚ SZTŠ  
Tento materiál bude zapracovaný do Zásad nominácii na súťaže. 
Zopd.: Špánik M. termín: november 2007 
 
11.- 
Stanovisko SÚ SZTŠ – pre rok 2008 je nutné dodržať platný SP SZTŠ. 
 
12.-Rôzne 

- zverejňovať  VŠETKY   výsledky slovenských párov na webovej stránke SZTŠ / 
súťaže IDSF, súťaže na pozvanie , atď...../ 

- SÚ odsúhlasil štruktúru webovej stránky SZTŠ – stránka SÚ. 
Doplniť stránku SÚ o fotogalériu reprezentantov a stupne víťazov z MSR a SLP. 
Doplniť o ikonu : zápisnice SÚ SZTŠ. 

- Prihlasovanie na súťaže  musí realizovať poverený člen klubu, tento by mal byť 
nahlásený na Evidenčný úsek SZTŠ – stanovisko členov SÚ SZTŠ. 

13.- 
Najbližšie zasadnutie SÚ SZTŠ sa uskutoční dňa : 28.11.2007. 
 
Zapísal :Špánik Milan 

 
Milan Špánik 

Vedúci SÚ SZTŠ 
Viceprezident SZTŠ 

 
 


