
Zápisnica č.1./2010 
zo zasadnutia SÚ SZTŠ dňa 21.02.2010 od 11,00 hod. v Poprade 

 
 
Prítomní : Špánik, Paška, Mrva, Horváth   
 
Program zasadnutia SÚ SZTŠ :  
 
Program :   
 

1. Otvorenie pracovného rokovania SÚ SZTŠ – zasadanie – 1. / 2010  
2. Schválenie programu pracovného rokovania.  
3. Kontrola zápisnice č. 5.-6. / 09.   
4. Úlohy z Prezídia SZTŠ.   
5. Dodatok k SP SZTŠ – sólo tance.  
6. Rôzne.   

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

 
3. – Kontrola zápisnice č. 5.-6. / 09.  

 
4. – Úlohy z Prezídia SZTŠ – zápisnica č.2. / 10 :  

 
4.- – Úlohy z Prezídia SZTŠ – zápisnica č.2. / 10 :  
Bod 7. Žiadosť o výnimku Grand Prix Tyrnavia – zmena termínu. Vedúci SÚ SZTŠ p. Špánik 
bol poverený zaslaním listu organizátorovi GPT p. Balunovi o udelení výnimky na organizovanie súťaže GPT 
2010 v termíne MSR Choreo s tým, že v liste bude uvedené, že ak v budúcnosti nenahlási termín konania GPT 
pred tvorbou súťažného kalendára SZTŠ, táto výnimka v budúcnosti už nebude udelená.    
 
 Bod 8. SÚ je poverený v rámci zabezpečenia štátnej reprezentácie na Majstrovstvách sveta a 
Majstrovstvách Európy prešetriť na ambasádach štátov v ktorých sa tieto budú konať a víza 
budú potrebné, podmienky pre vybavovanie víz v spolupráci so sekretariátom SZTŠ.  
 
Bod 9. Súťaže IDSF v SR v rku 2010 – nahlásenie na IDSF, prerozdelenie IO a Open súťaží. 
Prezídium rozhodlo na základe skúseností z predchádzajúcich rokov s organizátormi súťaží  
IDSF o následovnom prerozdelení IO a Open súťaží medzi týchto organizátorov :  
CAD – IDSF IO ŠTT, IO LAT  
Bratislava Open – IDSF IO ŠTT, IO LAT  
Dunajský pohár – IDSF Open ŠTT, Open LAT  
Trnava Open – IDSF Open ŠTT, Open LAT   
 
Bod 12. Ponuka spoločnosti Kábel Plus s.r.o. – záznam MSR. Prezídium SZTŠ odsúhlasilo 
ponuku spoločnosti Kábel Plus s.r.o. – záznam zo súťaží MSR 10T, MSR ŠTT, MSR LAT 
a MSR Choreografií s tým, že okrem MSR 10T budú ostatné snímané 2 kamerami.  
Prezídium súhlasí s tým, že pre tento projekt musí byť podpísaná zmluva a za záznam MST 10T  
z 30.01.2010 zašle Mgr. R. Móderovi objednávku.  

 
Bod 13. Na základe oznámenia organizátora o obsadení haly, v ktorej sa malo konať 2. kolo 
 SLP, Prezídium schaľuje zmenu miesta konania 2. kola SLP – SOU Poprad – Matejovce. 
Zmeny miesta konania akejkoľvek súťaže v rámci SR – teda aj SLP prípadne MSR – je v  
kompetencii SÚ SZTŠ a komunikácie úseku a organizátora súťaže 
 

5.    - Dodatky do Súťažného poriadku SZTŠ :   
 
5.1.- Akékoľvek zmeny oblečenia je povinné nahlásiť vedúcemu súťaže.    
5.2.- Doplniť do súťažného poriadku sólo tance na MSR podľa pravidiel IDSF, pre každý   rok.    
 



5.3.- Doplniť do súťažného poriadku spôsob prihlasovania párov na MSR. Páry, ktoré sa prihlásia  
na MSR po termíne ktorý je uvedený v propozíciach, zaplatia pokutu z omeškania vo výške  
60.- euro za pár. Doklad o vyplatení musia preukázať 3 dni pred termínom súťaže SZTŠ aj  
organizátorovi. Posledné tri dni pred MSR nebudú akceptované žiadne prihlášky !  
 
6.- Rôzne: 
6.1- – SÚ SZTŠ žiada doplniť do konkurzných podmienok pre usporiadanie MSR aj SLP, transfer 
rozhodcov zo stanice do haly a na miesto konania súťaže.   

 
6.2 - SÚ SZTŠ pripraví koncepciu založenia Rozhodcovskej komisie SZTŠ. Termín : do 15.06.2010  
 
6.3 - SÚ SZTŠ navrhuje vyhotovovať zápisy z rozborových seminárov po MSR.    
 
6.4 - SÚ SZTŠ navrhuje dávať na webovú stránku SZTŠ všetky nové, alebo novelizované materiály  
k pripomienkovaniu členskej základni.    
 
6.5 - Nakoľko Prezídium uskutočnilo zmeny vo schvaľovaní propozícií /KSIS/, následkom toho  
vznikli problémy s dočasnosťou zverejnenia propozícií na MSR 10T a MSR LAT.  
 
6.6 - SÚ SZTŠ navrhuje zaradiť do repretímu seniorov, páry z 1. a 2. miesta MSR.   
 
6.7 - SÚ SZTŠ očakáva aký postoj zaujme Prezídium SZTŠ k členovi VÚ SZTŠ  – ktorý má na  
starosti rozhodcov - p. Slimák – ak sa menovaný na rozborovom seminári po MSR v LAT v Poprade  
vyjadril, že keď rozhoduje Majstrovstvá sveta, necíti sa ako Slovák, ale ako rozhodca IDSF.  
 
 
 
Zapísal : Štefan Horváth   
Overil :   Milan Špánik  
 
 


