ZÁPIS Z HLASOVANIA PER ROLLAM č.2/2020
Prezídium sekcie TŠ SZTŠ konaného dňa 24.5.2020

Zúčastnení:

Petr HORÁČEK, Peter IVANIČ, Matej CHREN, Miroslav VÍŤAZKA, Tomáš
SUROVEC,

Zápisom poverená:

V.Špániková

Na základe žiadosti Mgr. Mateja Chrena,PhD. (člena Metodicko-vzdelávacej komisie SZTŠ) a
pripomienky Ing. Petra Ivaniča (vedúceho Súťažného úseku sekcie TŠ a člena Rady SZTŠ,
zodpovedného za legislatívu) požiadal Radu prezident Mgr. Petr Horáček o hlasovanie per rollam:
S blížiacim sa začiatkom vzdelávania trénerov TŠ 1.KS (jún 2020) obdržala MVK SZTŠ žiadosť dvoch
záujemcov o štúdium zo sekcie TŠ, ktorí spĺňajú všetky podmienky pre prijatie, okrem dosiahnutej
výkonnostnej triedy C v latinsko-amerických tancoch (obaja boli špičkovými reprezentantmi SR v
tancoch štandardných, latinu nikdy netancovali).
Vzhľadom na aktuálne platné podmienky, stanovené v KP sekcie TŠ im MVK nemôže udeliť výnimku,
nakoľko by prekročila svoje právomoci a vytvorila by precedens. V sekcii IDO takéto výnimky udelené
boli (nakoľko KP v tejto sekcii ešte len vzniká).
Rada dňa 23.5.2020 per rollam odhlasovala 4 hlasmi ZA a 2 hlasmi ZDRŽAL SA výnimku pre oboch
žiadateľov. Aby však nedošlo k obídeniu kompetencií sekcie TŠ , kam z určitého pohľadu táto otázka
iste patrí, je požiadané o hlasovanie aj prezídium sekcie TŠ.
Predmet hlasovania:
Udelenie výnimky a povolenie štúdia trénera 1.kvalifikačného stupňa 2020 pre Mattea Cicchittiho a
PhDr. Ivanu Marci (rodenú Suchánkovú) na základe ich vynikajúcich výsledkov pri reprezentácii SR v
štandardných tancoch , pričom táto výnimka sa v budúcnosti nebude vzťahovať na rozhodcovské
skúšky.
A.
B.

Výsledok hlasovania:

SÚHLASÍM
NESÚHLASÍM
ZDRŽAL SA

C.
Súhlasím (možnosť „A“) 4
Nesúhlasím (možnosť „B“) 0
Zdržal sa (možnosť „C“) 1

Prijaté uznesenie:
Prezídium sekcie TŠ súhlasí s udelením výnimky a povolením štúdia trénera 1.kvalifikačného stupňa
2020 pre Mattea Cicchittiho a PhDr. Ivanu Marci (rodenú Suchánkovú). Podmienkou je, že táto
výnimka sa v budúcnosti nebude vzťahovať na rozhodcovské skúšky.

Zapísal:

25.5.2020

Mgr. Veronika Špániková

