
 
                                                          Zápisnica č. 5 /2008 
                               Zo zasadnutia  SÚ  SZTŠ  17.02.2008 v Košiciach 
 
Prítomný : Špánik, Paška, Mrva, Vybíral, Horváth 
 
Program zasadnutia SÚ  SZTŠ : 
 
Program: 

1. – Zahájenie pracovného rokovania SÚ SZTŠ – zasadanie – 5. /08. 
2. – Schválenie programu pracovného rokovania. 
3. – Kontrola zápisnice č.4 /08. 
4.   – Repre oblečenie – úloha z prezídia SZTŠ : vzorka výrobku a identifikačné údaje 
          o firme s cenovou ponukou. /p. Vybíral/ 
5. – Losovanie rozhodcov na AMSR pre rok 2008 – max. počet 11+2 – ŠTT, LAT,  
          termín 25.10.2008. /p. Špánik/ 
6. – Dolosovanie rozhodcov na MSR - /úloha prezídia SZTŠ. 
7. – SLP 2008 – 1. kolo – výsledky, účasť, vyhodnotenie z pohľadu SÚ. 
8. – Najúspešnejší tan. pár SZTŠ pre rok 2007 – slávnostné vyhodnotenie, termín : MSR 
          v ŠTT, pozvánka pre páry /p. Horváth/. Materiál Najúspešnejší pár rok 2008 schvál. 
          prezídiom. 
 
 
 

Zápis z rokovania: 
1. – Pracovné rokovanie otvoril a viedol predseda SÚ SZTŠ p. Špánik. 
2. – Členovia SÚ SZTŠ schválili program pracovného rokovania. 
3. – Body č. 3.8. a 3.9. zo zápisnice č. 4. – úloha trvá. 
          Bod č. 11. – úloha trvá. 
          Bod č. 12. – Výsledky repre za rok 2007 spracuje p. Paška. 
          Bod č. 13. – Informácie p. Špánik dodá na web – reprezentanti momentálne odpovedia. 
4. -  Urýchliť – úloha trvá /p. Vybíral/ - do 10-tich dní uskutočniť. 
5. -  Úloha sa presúva na marec. 

               6.   -   Stanovisko SÚ je, že nie je potrebné dolosovať, lebo sa jedná len o p. Timka a sú     
             vylosovaní dvaja náhradníci.  

7.   -   Uskutočnilo sa, je potrebné poďakovať sa organizátorom, ale do budúcna je nutné  
          zväčšiť tanečný parket.  

                8.  -   Vyhodnotenie súťaže o Najúspešnejší pár SZTŠ roku 2007 prepracovať a pripraviť 
           tak, aby sa slávnostné vyhodnotenie v ŠTT mohlo uskutočniť na MSR v ŠTT 
           v Poprade a slávnostné vyhodnotenie v LAT na MSR v 10T v Prešove.  
           Materiál Najúspešnejší pár roku 2008 prepracovať a predložiť na schválenie 
           Prezídiu SZTŠ. /p.Horváth/.  

 
Zapísal: Š. Horváth 


