
Zápisnica č.2./2009 
Zo zasadnutia SÚ SZTŠ 27.05.2009 od 13,30 hod. v Trenčíne 

 
Prítomní : Špánik M., Paška D., Mrva L., Horváth Š.  
 
Program zasadnutia SÚ SZTŠ : 
Program : 
 

1. Otvorenie pracovného rokovania SÚ SZTŠ – zasadanie – 2./ 09.  
2. Schválenie programu pracovného rokovania. 
3.   Kontrola zápisnice č. 1. /09.  
4. Repre oblečenie – úloha trvá.  
5. Nominačné zásady – návrh p. Pastorek. 
6. Stanovisko k požiadavke p. Marčeka – kritéria nominácie na MS Senior. 
7. Reprezentačné sústredenie 2009. 
8. Konkurzné konania 2009 – termíny v roku 2010. 
9. Rôzne. 
10. Záver. 

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

 
2. – Členovia SÚ SZTŠ schválili program pracovného rokovania. 

 
3. – Kontrola zápisnice č.1 / 09 

Bod č. 3 / 3. úloha trvá /Paška/.  
Bod č. 3 / 5. Prezídium neschválilo MSR Seniorov pre rok 2009, ale doporučilo zaradiť ich do  
roku 2010. 
Bod č. 3 / 5. Úprava SP bude realizovaná v druhej polovici roka 2009. 
Bod č. 3 / 6. Materiál bol posunutý VÚ SZTŠ, bude zohľadnené v KP pre rok 2010. 
Bod č. 3 / 7 / 4 .návrhy k FP zo strany SÚ SZTŠ boli prerokované prezídiom SZTŠ  a navrhnuté na      
VZ 2009. 
Bod č. 3 / 7 / 1- SÚ žiada Prezídium SZTŠ zaujať stanovisko k neobjektívnemu hodnoteniu niektorých 
rozhodcov na MSR v ŠTT, podľa zápisnice SÚ SZTŠ 1./ 09,  bod 7.1. Súčasne žiadame rozšíriť 
právomoc SÚ nakoľko nemáme komisiu rozhodcov, o právo rozhodnúť o nezaradení takýchto 
rozhodcov /v prípade porušenia objektivity označenej SÚ/, do losovania pre MSR a SLP. 
Bod  č. 3 / 7 / 3. Prezídium SZTŠ navrhlo vyvolať rokovanie s Prezídiom WDC. Rokovanie sa konalo 
v Žiline dňa 23.05.2009 za účasti prezidentov zväzov. SÚ navrhuje poveriť viceprezidentov SZTŠ 
jednaním vzniknutých úloh s rokovania s WDC.  
Bod č. 3/ 7 / 4. Návrhy boli prerokované na Prezídiu SZTŠ a na základe konsenzu boli doporučené  
na prerokovanie VZ SZTŠ.   
 

4. – Úloha trvá. – zodp. Špánik, Paška.  
 

5. – SÚ SZTŠ prerokoval návrh p. Pastoreka a žiada Prezídium SZTŠ aby pôvodné Nominačné  
zásady zostali v platnosti pre rok 2010.   

 
6. – Stanovisko k požiadavke p. Marčeka – kritéria nominácie na MS Senior. 
6 /1 .- nesúhlas, platí Súťažný poriadok SZTŠ. 
6/ 2.- nakoľko nie sú spracované kritéria nominácie seniorov /pre rok 2009 neboli MSR/,  
navrhujeme nasledovné kritérium – povinnú účasť párov na 2 z 3 podujatí v roku 2009, a to 
Schladming, Stuttgart GOC, Bratislava Open. Pre rok 2010 budú vypísané MSR Seniorov. 
 
 
 
 



 
7. – Reprezentačné sústredenie 2009 
SÚ SZTŠ predkladá svoje stanovisko k pripravenému reprezentačnému sústredeniu v júni 2009 
v Bardejove :  
7/ 1.- SÚ nesúhlasí s posúvaním termínu sústredenia reprezentantov. 
7/ 2.- v konkurzných podmienkach neboli vyšpecifikované ekonomické podmienky 
sústredenia.  
7/3.- žiadame vyšpecifikovať finančné úhrady pri organizovaní tohto sústredenia. 
7/4.- SÚ nesúhlasí s finančným poplatkom zo strany reprezentantov. 
Z uvedených bodov vyplýva, že sústredenie nebolo z koncepčnej a ekonomickej stránky pripravené. 
Navrhujeme Prezídiu SZTŠ, do budúcna pripraviť repre sústredenie za spolupráce VÚ a SÚ po stránke 
koncepčnej a ekonomickej /v spolupráci s hospodárom zväzu a p. Pastorekom/, bez finančnej účasti 
reprezentantov. SÚ pre tento rok žiada zrušiť poplatok reprezentantov. V prípade nedostatočného 
finančného krytia zo strany zväzu – skrátiť repre sústredenie. SÚ problematiku prerokoval na základe 
podnetov zo strany členskej základne /Horáček, Plačko, Jágerský/. 
 

8. – Konkurzné podmienky 2010 
Pán Horváth spracoval  materiály, vedúci SÚ ich predloží na prezídiu 10.6.2009.. 
 

9. Rôzne.  
9/1.-  Katarína Komorová dostala súhlasné stanovisko SÚ SZTŠ na reprezentáciu Rakúska od mája 

2009. 
 9/2.- SÚ vyslovuje poďakovanie organizátorom za usporiadanie MSR družstiev 2009 v Žiline, 
menovite TŠ Plešinger, TK Uni-Dance Bratislava a p. P. Horáčkovi. 
 9/3.- SÚ SZTŠ nebude zverejňovať správy reprezentantov SR na webovej stránke keď nebudú korektne 
nahlasované na SZTŠ – kompletné správy zo všetkých súťaží, nie len z vybraných!!! 
 
Zapísal : Štefan Horváth  
Overil :  Milan Špánik  
 


