
Zápisnica č.2./2011 
zo zasadnutia SÚ SZTŠ  01.03.2011 od 11,00 hod. v Trenčíne 

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

1. Zahájenie pracovného rokovania SÚ SZTŠ – zasadanie 2. / 2011.  
2. Schválenie programu pracovného rokovania.  
3. Kontrola zápisníc z roku 2010 a zápisnice č. 1./2011. 
4. ADA SR – informácie a úlohy pre SZTŠ.  
5. Prejednanie súčasného rozhodovania 2 rozhodcov závislých na jednom klube 

/p. Paška/.   
6. Prejednanie podmienok a účasti repretímu dospelých v ŠTT na seminári  

s Ghigiarellim v Trenčíne dňa 08.03.2011 od 18,00 do 22,00 hod.  
7. Rôzne – zhodnotenie MSR v 10 tancoch, MSR LAT, atď.  

 
 

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

 
3. – Bod č. 6. zo zápisnice 1./11, úloha trvá.  

 
4. – SÚ SZTŠ navrhuje zaradiť do registra pre testovanie páry z vekovej kategórie  

Dospelí, páry z MSR v ŠTT aj v LAT –  na 1. a 2. mieste, z MSR v 10 T –  
na 1. mieste a z celkových výsledkov v SLP 1. a 2. pár. Podrobnosti o ADA SR sú na 
webovej stránke SZTŠ. 

5. – SÚ SZTŠ doporučuje Prezídiu SZTŠ zvážiť účasť p. Paulisa a p. Pastoreka v  
v rozhodcovskom zbore na MSR v ŠTT v Prešove /12.03.2011/. 
SÚ na základe rozhodnutia prezídia SZTŠ  upresní spôsob losovania rozhodcov pred 
súťažou tak, aby menovaní nerozhodovali spoločne jednu kategóriu.  
SÚ navrhne do budúcna riešenie daného problému evidenciou trénerov a rozhodcov 
a ich pôsobenia v jednotlivých TK v SR.  

5.1. – Návrh SÚ – V prípade nominácie zväzom na vyšší rang súťaže IDSF /MS, ME,  
WC, EC, Inter. Open, IDSF Open .../ môže vylosovaného rozhodcu na súťaže  
MSR a SLP, nahradiť rodinný príslušník s danou licenciou.  

 
6. – SÚ SZTŠ doporučuje semináre so zahraničnými trénermi v Trenčíne pre repretím  

dospelých v termínoch :  
08.03.2011 od 18,00 do 22,00 hod. – Ghigiarelli  
10.06.2011 od 18,00 do 22,00 hod. – Selmi  
12.09.2011 od 18,00 do 22,00 hod. – Gozzolli  
so zľavou 50 % na osobu s podmienkou, že tieto semináre budú platiť pre rozhodcov 
ako licenčné.  

 
7.1. – Vedúci SÚ SZTŠ informoval o Registratúrnom poriadku a z toho vyplývajúcich  

úlohách. SÚ doporučuje archivovať nasledujúce materiály :  
- zápisnice  
- zoznamy repre výberov  
- výsledky reprezentácie SR  
- MSR  
- SLP  



- zaradenie do reprezentácie  
- WRL /výsledok k 01.01. nasledujúceho roku/  

 
7.2. –  SÚ navrhuje zmenu v Súťažnom poriadku - od roku 2012 kat. Senior rozdeliť  

na Senior I. a Senior II. podľa pravidiel IDSF. Toto pravidlo platí pre účasť na 
MSR. 

 
7.3. –  Úloha je obsiahnutá v bode 3. /kontrola zápisnice/.  
7.4 -  SÚ SZTŠ akceptuje žiadosť TK ELEGANZA Bratislava ohľadne zaradenia  

súťaže do kalendára súťaží SZTŠ i keď je to v kratšom termíne ako jeden 
mesiac. Týka sa to súťaže  v termíne 20.3.2011.  

 
 
 
 
 

Zapísal : Štefan Horváth 
Overil :  Milan Špánik 

 
 


