
Zápisnica č.5 / 2009 
Zo zasadnutia SÚ SZTŠ 5.12.2009 od 11:00 hod v Trenčíne 

 
Prítomní: Špánik M., Paška D., Mrva L. 
Ospravedlnení: Horváth Š. 

 
 

Program Zasadnutia SÚ SZTŠ: 
 

Program: 
 

1. Zahájenie  pracovného rokovania SÚ SZTŠ – zasadanie – 5. / 09. 
2. Schválenie programu pracovného rokovania. 
3. Kontrola zápisnice č.3,4 / 09.  
4. Repre oblečenie – úloha trvá 
5. Súťažný poriadok SZTŠ – úpravy pre rok 2010 
6. Hobby – versus – Začiatočníci – ako ďalej - pokračovanie 
7. Ostaršenie tanečného páru – stanovisko SÚ 
8. Zásady losovania rozhodcov 
9. Úlohy z prezídia SZTŠ 
10. Rôzne 

 
 
 

1. Pracovné rokovanie otvoril a viedol predseda SÚ SZTŠ p. Špánik 
 

2. Členovia SÚ SZTŠ schválili program pracovného rokovania 
 

3. Kontrola zápisnice č.3 : 
- Bod č.4 – úloha trvá 
- Bod č. 7.1 – SÚ nesúhlasí s posúvaním termínu sústredenia reprezentantov 
- Bod č.7.2 – v konkurzných podmienkach neboli vyšpecifikované ekonomické 

podmienky sústredenia 
- Bod č. 7.3 – žiadame vyšpecifikovať finančné úhrady pri organizovaní tohto 

sústredenia 
- Bod č. 7.4 – SÚ nesúhlasí s finančným poplatkom zo strany reprezentantov. 

 
4. p. Špánik navštívi  fy. Kappa.  

SÚ navrhuje odlíšiť farebne a názvom repre oblečenie pre formácie. 
 

5. Súťažný poriadok – úpravy pre rok 2010 
SÚ SZTŠ prerokoval návrhy pána I. Jágerského a p. Šarmírovej, nie so všetkými 
návrhmi  SÚ súhlasí. Návrhy , s ktorými SÚ súhlasil budú zapracované do SP. 
 –   čl. 12 (rozhodcovia) 
- Bod 8 b / 2 - rozvedení manželia  
- Bod j - všetci hodnotiaci rozhodcovia MSR musia obdržať  po ukončení súťaže 

hodnotiace materiály . kompletný protokol. V prípade, ak tieto materiály 
rozhodcovia neobdržia, nemôžu sa zúčastniť rozborového seminára po MSR , 
ktoré vypísal VÚ SZTŠ. Organizačne dané materiály zabezpečuje VÚ v spolupráci 
s organizátorom MSR. 
Kompletný protokol z MSR musí tak isto obdržať vedúci SÚ SZTŠ. 

 
- V časti tajomník 

bod 1 zmeniť na - vykonáva prezentáciu párov súčasne so sčitateľom 



 
 

6. Presúva sa na budúce zasadnutie SÚ SZTŠ 
 

7. SÚ neschvaľuje udelenie výnimky páru Matej Gajdošík a Barbora Budošová z TK 
Swing Trnava, nakoľko vekové hranice určujú predpisy IDSF a SZTŠ ich musí mať 
v svojich predpisoch.. 

 
8. Materiál zásady losovania rozhodcov SÚ vypracoval a predkladá na schválenie 

Prezídiu SZTŠ. 
 

9. SÚ žiada do budúcna pripraviť repre sústredenie za spolupráce VÚ a SÚ po stránke 
koncepčnej a ekonomickej a bez finančnej účasti reprezentantov 
- SÚ berie na vedomie rozhodnutie Prezídia nepovoliť súťaž v chránenom termíne 

8.5.2010 – GRAND PRIX TYRNAVIA 2010. V tomto termíne sa konajú MSR 
2010.  

- SÚ berie na vedomie úlohu Prezídia spracovať historické štatistické údaje 
slovenských reprezentantov – zodp. p. Mrva a p. Paška – úloha priebežná. 

 
10. –Rôzne. 
10.1.- SÚ súhlasí s názormi p. Loju ohľadne metodického materiálu pre zásady 
rozhodovania rozhodcov. SÚ sa stotožňuje s týmto názorom. 
10.2.- SÚ berie na vedomie prihlásenie sa FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA  do 

konkurzu na organizovanie MSR družstiev v termíne  22.5.2010. 
10.3.- SÚ berie na vedomie ukončenie súťažnej činnosti páru Tomáš Komenda 

a Iveta Vancáková ku dňu 4.12.2009 a ďakuje mu za vzornú reprezentáciu SR. 
10.4.- SÚ sa zaoberal informáciami p. Soukupa, člena VÚ. K činnosti VÚ sa 

nemôžeme vyjadriť. Je to výlučne v kompetencii Prezídia SZTŠ 
10.5.- Člen SÚ p. Paška, ktorý má vo svojej náplni prácu repre výberu SZTŠ, zaujal 

svoje stanovisko k správe repre sústredenia ako aj k dopisu p. Soukupa. Svoj podnet 
dal na rokovanie DIROK-u SZTŠ. S týmto postupom SÚ súhlasí. 

10.6.- SÚ berie na vedomie pozvánku ADA na pracovné a informačné stretnutie. SÚ 
schvaľuje účasť p. Špánika.  

10.7.- Kvalifikačný poriadok – materiál bol pripomienkovaný a zaslaný Prezídiu 
SZTŠ. Upozorňujeme, že je potrebné prepracovať všetky prílohy. V tomto poriadku 
neboli akceptované pripomienky SÚ obsiahnuté v Zápisnici č.1/2009 zo dňa 
29.3.2009. 

10.8.- SÚ konštatuje, že v TASR neboli zverejnené výsledky formácie Interklubu BA 
a TC Košice  a výsledky z MS v ŠTT ktg. Dospelí. 

 
 
 
 
 
 
Zapísal:  Ladislav Mrva 
Overil:  Milan Špánik 
 


