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Zápisnica z 2. zasadnutia SÚ SZTŠ v novom volebnom období 2015-2019 

Nové Zámky, 13.11.2015, 20:00-23:15h.  

Prítomní: Ivanič, Imre, Lükö, Slimáková, Víťazková 

Hosť: Víťazka  

1. Rozdelenie kompetencií v SÚ, úlohy   

Zmena  – REPRE tabuľka  od 2016 Lükö Od 2016 

Inšpektori Imre Od 2016 

Úprava a zjednotenie formy povoleného repertoáru pred 
zverejnením 

Lükö 5.12.2015 

2. Návrhy zmien a pripomienkovanie SP SZTŠ   

Pripomienky a návrhy na zmeny SP - verejnosť 
- urýchlené vyhlasovanie výsledkov zmeniť na  

dôstojnejšie 
Uvedenej otázke sa bude SZTŠ venovať pri najbližšom 
školení funkcionárov 

 
Ladislav 
Kuštek  

 

- neakceptovanie účasti na WDSF miesto SLP, 
navýšenie povinného počtu kôl SLP na 5 

Ivan 
Bielický 

Za 0 
Proti 5 
Zdržalo sa 0 
 

- povýšenie tuzemských súťaží WO, IO za riadne kolo 
SLP, zvýhodnenie vstupného pre Slovákov 

Igor 
Jágerský 

Za 0 
Proti 5 
Zdržali sa 0 

- akceptovanie potvrdenia od lekára ak sa pár 
nezúčastní niektorého kola SLP 

Igor 
Jágerský 

Za 0 
Proti 4 
Zdržali sa 1 

- návrh na zmenu pravidiel pre kvalifikáciu TOP 
rozhodcov 

 

Igor 
Jágerský 

Kompetencia VÚ SZTŠ, 
návrh posúvame na 
prerokovanie 

- zriadenie regiónov BA ZS, SS, VS 
 

Igor 
Jágerský 

Podľa dostupných 
analýz po VZ 2014 je 
rozdelenie do regiónov 
neefektívne 

- odobratie PD licencie rozhodcom podľa nových 
kritérií 

 

Igor 
Jágerský 

Kompetencia VÚ SZTŠ, 
návrh posúvame na 
prerokovanie 

- Používanie súkromných mobilných telefónov počas 
rozhodovania 

Členovia sa zhodli, že rozhodcovia by nemali používať počas 
súťaží mobilné telefóny. Odporúčajú rozhodcom navzájom 
sa upozorniť, hlásiť vedúcemu súťaže. 

Ivan 
Bielický 

Etický kódex, doplnenie 
článku 3.18, bude 
prerokované na ďalšom 
zasadnutí. 
 

- Plesové choreografie rozdeliť na Seniori (so 
súťažnými pármi) a Seniori hobby   

Zamietnuté, nakoľko rozdelením seniorov by museli byť 
rozdelené i ostatné kategórie, ktoré tancujú výlučne 
členovia bez súťažnej licencie, čím by sa značne navýšili 

Ivan 
Bielický 

Za 0 
Proti 3 
Zdržal sa 2 
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náklady na organizáciu MSR. 

- Spoločná prezentácia pre obe skupiny tancov až po 
kategóriu B 

Došlo by k porušeniu max. času medzi prezentáciou 
a začiatkom súťaže. 

Ivan 
Bielický 

Za 0 
Proti 4 
Zdržal sa 1 

- Správanie paralelných rozhodcov počas celého dňa 
súťaže, zdržiavanie rozhodcu v rozhodcovskej 
miestnosti, coachovanie párov 

Po dlhšej diskusii záver: ak je uvedený ako rozhodca v 
propozíciách, má prístup do rozhodcovskej miestnosti,  
paralelný rozhodca sa musí správať ako rozhodca počas 
bloku, ktorý ako paralelný rozhodca rozhoduje 

Ivan 
Bielický 

Za 2+1 (vedúci) 
Proti 2 
Zdržal sa 1 

- Doplnenie článok 9-B-bod 5.4 Uznanie 2 súťaží za 
deň  pre Seniorov II C 

Vzhľadom na zavedený systém je výnimka neakceptovateľná 

p. Cvaniga Za 0  
Proti 5 
Zdržal sa 0  

Zaslať odpoveď na všetky návrhy od členskej základne Víťazková 20.11.2015 

Pripomienky a návrhy na zmeny SP - úsek 
- Úpravy textu bez zmeny významu (Doplnenie 

kategórie E, elektronický systém a pod..) 

 
Ivanič 

 
Za 5 
Proti 0 
Zdržal sa 0  

- Úprava článok 9-A- bod 6 = Uznanie najvyššej 
dosiahnutej výkonnostnej triedy pri zanechaní 
aktívnej tanečnej kariéry 

Ivanič Za 3 
Proti 2 
Zdržal sa 0 

- Úprava článok 9-B- bod 4 = Zvýšiť body na 
dosiahnutie vyššej triedy v senioroch I-IV (D-C=120, 
C-B a B-A=150) 

-  a finále na 5 pri všetkých triedach 

Ivanič Za 5 
Proti 0 
Zdržal sa 0 

- Úprava článok 9-B- bod 10 = Body zo zahraničných 
súťaží sa uznávajú podľa tuzemských pravidiel. 

 Za 5 
Proti 0 
Zdržal sa 0 

- Doplnenie článok 10-B-bod 8 = Páry oprávnené 
štartovať na MSR sa v deň MSR nesmú zúčastniť 
žiadnej inej súťaže doma či v zahraničí. Výnimku z 
uvedeného bodu môže udeliť Prezídium na základe 
žiadosti páru.  

Ivanič Za 5 
Proti 0 
Zdržal sa 0 

- Doplnenie článok 11-A- bod 14 = Je povinný 
vyhotoviť podrobný harmonogram súťaže a 
zabezpečiť jeho zverejnenie najneskôr 36 hodín 
pred súťažou. 

Víťazková Za 5 
Proti 0 
Zdržal sa 0 

- Formálne úpravy článok 11-C- bod 6  = Po každom 
tanci zabezpečí prijatie hodnotenia jednotlivých 
rozhodcov, vrátane paralelných. 
Článok 11-C- bod 9 = 9. Je povinný po vyhlásení 
výsledkov zverejniť hodnotenie všetkých kôl súťaže 
vrátane záverečného umiestnenia 

Ivanič Za 5 
Proti 0 
Zdržal sa 0 

- Návrh na doplnenie článku 22 – nová kategória 
vyčlenená z kategórie „ostatné“ – „Tanečnice -
juniori a Tanečnice - dospelí i seniori“ 

Samostatná kategória čisto dievčenských choreografií. 

Ivanič, 
Víťazková 
 

Za 5 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
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Konečné návrhy na zmeny SP v § znení predložiť na 
najbližšom prezídiu 

Ivanič  

3. Losovanie rozhodcov MSR 2016   

Bude na 6.kole SLP v Nových Zámkoch  
Príprava lístkov 
Zverejnenie výsledkov 

 
Imre 
Ivanič 

14.11.2015 

4. Zmeny etického kódexu all najbližšie zasadnutie SÚ 

5. Termín najbližšieho zasadnutia  Ivanič 11.3.2016 Poprad 

 

 

 

Zápisnicu spracovala: Slimáková, 14.11.2015 

Zápisnicu overil: Ivanič 

 


