Zápisnica č.3./2011
zo zasadnutia SÚ SZTŠ 20.04.2011 od 11,00 hod. v Trenčíne
Prítomní : Špánik M., Mrva L., Paška D., Horváth Š.
Program zasadnutia SÚ SZTŠ :
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájenie pracovného rokovania SÚ SZTŠ – zasadanie – 3./11
Schválenie programu pracovného rokovania.
Kontrola zápisnice č.2./2011.
Konkurzné podmienky pre rok 2012.
SLP a počet súťaží v jednom dni SLP /Ružomberok/, nedodržanie SP SZTŠ.
List p. Soukupa M. pre prezídium SZTŠ.
Práca inšpektora SP SZTŠ. Návrh VÚ SZTŠ – prerokovanie.
SLP – 4.kolo – konkurz. Vysvetlenie situácie.
Rôzne – Hobby súťaže v SR – pripravte si návrhy riešenia, registratúrny poriadok –
upresnenie, PD SZTŠ z pohľadu SÚ, 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 č. 1./11. – úloha trvá.
4. – Prejednané a pripravené na schválenie Prezídiom SZTŠ /viď prílohy 1. a 2./.
5. – SÚ SZTŠ doporučuje Prezídiu SZTŠ schváliť povolený počet súťaží v rámci SLP,
maximálne osem súťaží v jednom dni. Dôvod : neskoré ukončenie súťaží SLP !
6 a.- SÚ SZTŠ na základe prerokovania listu p. Soukupa ohľadne sústredenia repretímu, žiada
aby prezídium SZTŠ požiadalo VÚ aby predložil prezídiu listy s odmietnutím pozývaných trénerov
podľa zoznamu.
b.- SÚ po prejednaní nedoporučuje p.Roberta Wotu ako lektora pre ŠTT na represústredenie
a navrhuje posunúť termín až po Valnom zhromaždení z dôvodu že nie je známa výška
dotácie od štátu a doposiaľ nie je známe ako bude táto čiastka prerozdelená a schválená
Valným zhromaždením SZTŠ.
7. – Materiál bol prerokovaný SÚ. Bod 4. zostáva v platnosti – priamo po skončení súťaže
do protokolu u sčitateľov.
8. – SÚ po prerokovaní navrhuje, vypísať zrýchlené konkurzné konanie na termín pôvodne
schválený Prezídiom SZTŠ pre 4. kolo SLP.
9. a.-Registratúrny poriadok viď zápisnicu č.2.
b.-SÚ SZTŠ navrhuje, aby páry Hobby Jun.I. a Hobby Jun.II. boli po roku súťažného
tancovania zaregistrované EÚ SZTŠ.
Zapísal :
Overil :

Štefan Horváth
Milan Špánik

