Zápisnica č. 3.1 / 2010
zo zasadnutia SÚ SZTŠ 14.05.2010 od 12:00 hod. v Trenčíne
Prítomní : Špánik, Paška, Mrva, Horváth
Program zasadnutia SÚ SZTŠ :
Program :
1. Otvorenie pracovného rokovania SÚ SZTŠ – zasadanie – 3. / 2010
2. Schválenie programu pracovného rokovania.
3. Kontrola zápisnice č. 1. a 2. / 2010
4. Konkurzné konania a kalendár súťaží 2011.
5. Úlohy z prezídia SZTŠ.
6. Rôzne – SP SZTŠ – návrhy úprav, repre výber – zoznam ....
1.

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

2.

– Členovia SÚ SZTŠ schválili program pracovného rokovania.

3.

– Kontrola zápisnice č. 1. a 2. / 2010 :

4.

– SÚ SZTŠ pripravil a predloží Podmienky konkurzného konania na usporiadanie MSR a
SLP /aj s úpravami/, ako aj Kalendár súťaží pre rok 2011, prezídiu SZTŠ – viď prílohy.

5.

– SÚ SZTŠ sťahuje svoj návrh na kontrolu rozhodcov a navrhuje vytvoriť Komisiu rozhodcov,
ktorá sa bude touto problematikou zaoberať.
- p. Špánik informoval SÚ o antidopingovom programe.
- SÚ prerokoval dopyt na vekovú kategóriu páru Fundárek – Vasilčáková / v roku 2009 pár bol
v ktg.JI/ – súťaž v Žiline december 2009. Návrh postihu - stiahnuť body a finále. Prehodnotiť
činnosť tajomníka a vedúceho súťaže na súťaži.
Zodpovedný : p. Mrva. Termín: do konca 5.2010.
- VÚ SZTŠ bol informovaný p. Špánikom o Manuáli pre paralelných rozhodcov.
- p. Paška pripraví a predloží zoznam reprezentantov vo všetkých vekových kategóriach
v ŠTT, LAT a 10T.

6.- Stanovisko SÚ SZTŠ k pobytu a účasti p. Garofola na MSR v ŠTT roku 2010.
Pán Garofolo, ako tréner pozvaný SZTŠ na reprezentačné sústredenie SZTŠ roku 2009 sa
nezaujímal o všetky páry na MSR v ŠTT v roku 2010, ale len o niektoré.
Dodatok – SÚ SZTŠ : i keď bol pán Garofolo bol pozvaný súkromne na MSR v ŠTT , mohol
sa zaujímať i ostatné páry , ktoré sa zúčastnili MSR i reprezentačného sústredenia.
- SÚ SZTŠ navrhuje, aby v období reprezentačného sústredenia SZTŠ a kongresu pozvaní
lektori /tréneri/ nemohli vykonávať trénersku činnosť v ktoromkoľvek TK. V tomto čase sa
majú venovať všetkým párom reprezentačného výberu.
- p. Špánik podal informáciu o možnostiach školení TOP rozhodcov.
- SÚ SZTŠ navrhuje minimálne 2x do roka stretnutie SÚ a VÚ, v záujme napredovania
tanečného športu na Slovensku.
- Reakcia na list p. Scholtzovej – SÚ súhlasí so stanoviskom p. Scholtzovej vo veci
financovania majstrovských párov na štatutárnych súťažiach, pretože túto ťarchu
nesú rodičia párov. Pritom SZTŠ má funkcionára ktorého náplňou práce je aj získavanie
dodatočných finančných prostriedkov pre reprezentáciu.
Zapísal :
Overil :

Štefan Horváth
Milan Špánik

