
 
                                                                Zápisnica č. 6 / 2008  
                                       Zo zasadnutia  SÚ SZTŠ  22.08.2008 v Ružomberku 
 
 Prítomní :   Špánik M., Paška D., Horváth Š. 
 Neprítomný :   Vybíral M. 
 Ospravedlnený :  Mrva L. 
 
 Program zasadnutia SÚ SZTŠ : 
 Program : 

1. – Zahájenie pracovného rokovania SÚ SZTŠ – zasadanie – 6. / 08 
2. – Schválenie programu pracovného rokovania 
3. – Kontrola zápisnice č. 5. / 08. 
4. – Repre oblečenie – úloha prezídia SZTŠ. 
5. – Stanovisko SÚ SZTŠ k MÚ SZTŠ ohľadne rozhodovania MSR v roku 2008. 
6. – SLP 2008 – výsledky, účasť, vyhodnotenie z pohľadu SÚ – po 3. kole. 
7. – Výsledky reprezentantov v roku 2008 prvý polrok – stanovisko súť. úseku. 
8. – SP SZTŠ – návrhy na úpravu a zmenu. 
9. – Rôzne. 
10. – Záver. 

 
 Zápis z rokovania : 

1. – Pracovné rokovanie otvoril a viedol predseda SÚ SZTŠ p. Špánik. 
2. – Členovia SÚ SZTŠ schválili program pracovného rokovania. 
3. – Kontrola zápisnice. 
4. - Úlohu preberá na seba p. Paška po p. Vybíralovi. Členovia SÚ SZTŠ sa zhodli na tom, že       
repre bundy by mali byť v národných farbách, pričom prevažovať by mala modrá. Vzorky repre 
oblečenia dodá i p Špánik – Firma KAPA.  

         Termín – do konca septembra. 
 

5. – Viď príloha č. 1 – Uznesenia SÚ SZTŠ č.1/6/2008 
6. – P. Špánik vypracuje štatistickú analýzu po 3. kole SLP /počet zúčastnených párov,   
         klubov../ 
7. – P. Paška vypracuje stanovisko a zhodnotenie výsledkov reprezentantov a ich nahlasovanie      
         za prvý polrok 2008. 
8. – Prerokuje sa na nasledujúcom rokovaní v Bratislave 14.09.2008. 
9. – SÚ SZTŠ sa pýta prečo nebola prejednaná nominácia slovenských trénerov     
         / prednášajúcich / na reprezentačnom sústredení ? 

 
9.1.- SÚ SZTŠ doporučuje Prezídiu SZTŠ, aby zväz hradil reprezentantom zdravotné     
         a nemocenské poistenie na štatutárnych akciach. 
9.2.- SÚ SZTŠ oznamuje Prezídiu SZTŠ že člen SÚ p. Miroslav Vybíral sa nezapája do práce         
        SÚ a nereaguje na žiadne oslovenie. 

 
          
         Zapísal : Štefan Horváth          
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Príloha č.1. 
 
Návrh uznesenia č.1/6/2008 Súťažného úseku SZTŠ. 
Súťažný úsek SZTŠ na svojom zasadnutí zaujal stanovisko k rozhodnutiu prezídia SZTŠ zo 
dňa 5.12.2007, 
 
UZNESENIE: 5 / 4 /2007 Prezídium schvaľuje Čl.3.6 kvalifikačného poriadku. 
ZA: 2           PROTI: 2                  ZDRŽAL SA: 0                                NEHLASOVAL:0 
 
o nominácii rozhodcov pre Majstrovstvá Slovenska 2009. 
Nesúhlasí s rozhodnutím výberu  rozhodcov losovaním , len z rozhodcov IDSF. 
 
Zdôvodnenie: 
1/ Takéto závažne rozhodnutie o výbere rozhodcov, alebo úroveň ich vzdelania pre výber by 
mal MÚ pred predložením prezídiu SZTŠ prejednať so SÚ a  a nie len samostatne MÚ. 
2/ IDSF licencia nehovorí  o úrovni vzdelania a schopnostiach rozhodovať Majstrovstvá 
Slovenska v SZTŠ. Nedávno sme museli z právneho hľadiska priznať licencie aj tým 
rozhodcom  ,ktorí nespĺňali bodové platné  kritériá. Všetci vieme že tieto boli pozmenené 
vtedy vládnúcim prezídiom, tak aby  im boli  priznané licencie. Náväzne im bolo umožnené  
zúčastniť sa školenia IDSF, hoci nespĺňali základné podmienky našich predpisov, čím sa 
stalo , že dnes sú držiteľmi licencie IDSF. Tento problém sme spolu s prezidentom . Ing 
Lenártom riešili. 
3/ Nakoľko mnohí z rozhodcov IDSF  Slovenskej republiky nespĺňajú ani základné súčasné 
podmienky pre rozhodovanie v SZTŠ t.j. nemali ani „S“ triedu vo svojej tanečnej kariére  
je toto rozhodnutie irelevantné. 
4/ Mnohí z rozhodcov IDSF neobnovili v poslednom roku licenciu IDSF z dôvodu malých 
príležitosti rozhodovať na základe  nominácie IDSF. /Dôvod platenie licenčných poplatkov 
IDSF/ pritom sa v kalendárnom roku zúčastňujú kongresov seminárov so zahraničnými 
trénermi a v súčasnej dobe vychovávajú špičkové slovenské páry /nekupujú/. 
Aj o tých si myslíme že sú nedostatočne vzdelaní ? 
5/ Čo viedlo vedúceho MÚ k takému návrhu prezídiu SZTŠ, keď nezobral do úvahy 
vedomosti rozhodcov pre rozhodovanie triedy „S“, ktorí , ako aktívni tanečníci boli 
finalistami Majstrovstiev Slovenska v ŠT a LA dnes sú poprední slovenskí tréneri , aby 
nerozhodovali MS. Vo svete je známe že vyspelí tanečníci ,ktorí pôsobia dnes ako tréneri sú 
nominovaní, ako  rozhodcovia na významné svetové súťaže.  
 
NAVRHUJEME: 
Rozhodovať Súťaže pre 2009 môžu: 
A/  Rozhodcovia IDSF, ktorí spĺňajú podmienku minimálne vo svojej tanečnej kariére 
semifinalista Majstrovstiev Slovenska ŠT a LA, alebo vek nad 60 rokov 
B/   Rozhodca s licenciou SZTŠ, pre „S“ 
a vo svojej tanečnej kariére musel byť finalistom Majstrovstiev Slovenska v ŠT a LA 
prípadne 10T.   
 


