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Zoznam použitých skratiek v abecednom poradí:
FTVŠ UK BA Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
IDO
International Dance Organization (Medzinárodná tanečná organizácia)
LAT
Latinskoamerické tance
ME
Majstrovstvá Európy
MS
Majstrovstvá sveta
MSR
Majstrovstvá Slovenskej republiky
MVK
Metodicko - vzdelávacia komisia
PD
Profesionálna divízia
RNR-MC
Rokenrol Main Class
SR
Slovenská republika
SZTŠ
Slovenský zväz tanečného športu
ŠTT
Štandardné tance
TV
Telesá výchova
VŠ
Vysoká škola
VŠMU
Vysoká škola múzických umení
WADA
Svetová antidopingová agentúra
WDSF
World DanceSport Federation (Svetová federácia tanečného športu)
WRRC
World Rock’n ‘Roll Confederation (Svetová rokenrolová konfederácia)
10T
Desať tancov
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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Predmet smernice
Smernica Slovenského zväzu tanečného športu (ďalej len SZTŠ) pre vzdelávanie trénerov
je predpis SZTŠ, v ktorom sú zadefinované kategórie, kvalifikačné stupne a vzdelávacie
štandardy (profil absolventa, podmienky prijatia, časový rozsah a obsah vzdelávania,
spôsob záverečnej skúšky a podmienky získania dokladu o úspešnom ukončení
vzdelávania, kvalifikácia trénerov, lektorov, organizačné zabezpečenie vzdelávania a
zásady pre certifikáciu) pre vzdelávanie odborníkov v tanečnom športe, v akrobatickom
rokenrole, v disciplínach IDO a módnych tanečných štýloch (ďalej len disciplínach IDO).

1.2. Vzdelávacie zariadenia
Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera
tanečného športu, akrobatického rokenrolu a disciplín IDO poskytuje:
a) vysoká škola prostredníctvom fakulty, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého
stupňa, alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport trénerstvo - tanečného športu,
akrobatického rokenrolu, disciplín IDO alebo učiteľstvo umelecko-výchovných
predmetov,
b) stredná športová škola,
c) SZTŠ výhradne v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné
programy prvého stupňa, alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport - trénerstvo
tanečného športu, akrobatického rokenrolu a disciplín IDO.

1.3. Odborná spôsobilosť
1.3.1. I. kvalifikačný stupeň a II. kvalifikačný stupeň
Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner tanečného športu,
akrobatického rokenrolu, disciplín IDO I. kvalifikačného stupňa a II. kvalifikačného
stupňa sa nadobúda:
a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej
športovej školy a následne absolvovaním špeciálnej časti školenia trénera
tanečného športu, akrobatického rokenrolu, disciplín IDO I. alebo II.
kvalifikačného stupňa,
b) po absolvovaní a úspešnom ukončení tanečného konzervatória, strednej
pedagogické školy, učiteľstva telesnej a športovej výchovy (učiteľstvo 1.stupňa a
2.stupňa) môže záujemca predložiť žiadosť Metodicko – vzdelávacej komisii
(ďalej len MVK) o uznanie časti štúdia po predložení predmetovej skladby,
c) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej
organizácie a to len Svetovej federácie tanečného športu (ďalej len WDSF),
Svetovej konfederácie akrobatického rokenrolu (ďalej len WRRC)
a Medzinárodnej tanečnej organizácie (ďalej len IDO), ktorých je SZTŠ členom;
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túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz výhradne v spolupráci s
fakultou podľa § 83, odseku 3 písm. a), prvého bodu, zákona č. 440/2015,
d) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej SZTŠ, túto odbornú prípravu
poskytuje SZTŠ v spolupráci s fakultou podľa § 83 odseku 3, písm. a) prvého
bodu alebo,
e) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa § 83, odseku 3,
písm. a), prvého bodu, zákona č. 440/2015,
f) po úspešnom ukončení 2. ročníka (4. semestrov) bakalárskeho štúdia na Fakulte
telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (ďalej len FTVŠ UK BA) môže
študent získať vzdelanie trénera 1. kvalifikačného stupňa, ak zároveň úspešne
absolvuje v príslušnom období (počas uvedeného vysokoškolského štúdia
nasledovné predmety so skúškou počas vzdelávania trénerov 1.kvalifikačného
stupňa: Tanečný šport (Štandardné tance + Latinskoamerické tance a ich
metodiky), Tance IDO (Tance IDO Artistic / Performing Arts dances + Street /
Urban Dance + Párové tance a ich metodiky), Rokenrol (Akrobatický rokenrol +
Boogie-woogie a ich metodiky).
1.3.2. III. kvalifikačný stupeň
Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner tanečného športu,
akrobatického rokenrolu a disciplín IDO III. kvalifikačného stupňa sa nadobúda:
a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej
športovej školy a následne absolvovaním špeciálnej časti školenia trénera
tanečného športu, akrobatického rokenrolu a disciplín IDO III. kvalifikačného
stupňa, za predpokladu, že osoba je držiteľom kvalifikácie tréner tanečného športu,
akrobatického rokenrolu, disciplín IDO II. kvalifikačného stupňa,
g) po absolvovaní a úspešnom ukončení VŠMU môže záujemca predložiť žiadosť
MVK o uznanie časti štúdia po predložení predmetovej skladby,
b) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského
vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov, ak v rámci štúdia príslušného študijného programu fyzická
osoba úspešne vykonala štátnu skúšku alebo skúšku za príslušné obdobie štúdia (v
rozsahu minimálne 4 semestre), ktorá sa vzťahuje na špecializáciu tanečného
športu, akrobatického rokenrolu, disciplín IDO,
c) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej
organizácie (WDSF, WRRC, IDO), ktorej je SZTŠ členom; túto odbornú prípravu
poskytuje národný športový zväz výhradne v spolupráci s fakultou podľa § 83,
odseku 3 písm. a), prvého bodu, zákona č. 440/2015,
d) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej SZTŠ, túto odbornú prípravu
poskytuje SZTŠ v spolupráci s fakultou podľa § 83 odseku 3, písm. a) prvého
bodu alebo
e) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa § 83, odseku 3,
písm. a), prvého bodu, zákona č. 440/2015.
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1.3.3.

IV. kvalifikačný stupeň

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner tanečného športu,
akrobatického rokenrolu, disciplín IDO IV. kvalifikačného stupňa sa nadobúda
získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore šport
trénerstvo tanečného športu, akrobatického rokenrolu a disciplín IDO, kde úspešný
absolvent vykonal štátnu záverečnú skúšku zo špecializácie tanečný šport, akrobatický
rokenrol, disciplíny IDO a obhájil záverečnú prácu s tematickým zameraním na
tanečný šport, akrobatický rokenrol, disciplíny IDO.
1.3.4.

V. kvalifikačný stupeň

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner tanečného športu,
akrobatického rokenrolu a disciplín IDO V. kvalifikačného stupňa sa nadobúda
získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport
trénerstvo tanečného športu, akrobatického rokenrolu a disciplín IDO, kde úspešný
absolvent vykonal štátnu záverečnú skúšku zo špecializácie tanečný šport, akrobatický
rokenrol, disciplíny IDO a obhájil záverečnú prácu s tematickým zameraním na
tanečný šport, akrobatický rokenrol a disciplíny IDO.

1.4. Kvalifikácia lektorov
Lektor pre špecializáciu I. až V. stupňa musí mať platnú minimálne o jeden stupeň vyššiu
kvalifikáciu ako účastník školenia.

1.5. Kvalifikačný stupeň
Predstavuje získaný stupeň odbornej kvalifikácie. Najnižší stupeň vzdelania je tréner
tanečného športu, akrobatického rokenrolu a disciplín IDO I. kvalifikačného stupňa
a najvyšší stupeň je tréner tanečného športu, akrobatického rokenrolu a disciplín IDO V.
kvalifikačného stupňa. Získaná kvalifikácia príslušného stupňa je doživotná – časovo
neobmedzená. Platnosť príslušného kvalifikačného stupňa potvrdzuje MVK licenciou,
ktorá je jednotne časovo obmedzená u všetkých stupňov na 3 roky.

1.6. Školenie
Je základná forma vzdelávania trénerov tanečného športu, akrobatického rokenrolu a
disciplín IDO. Po absolvovaní všeobecnej a špeciálnej časti školenia a po úspešnom
vykonaní skúšok, získa účastník školenia príslušný kvalifikačný stupeň trénera tanečného
športu, akrobatického rokenrolu a disciplín IDO. Pri všetkých školeniach trénerov
organizovaných SZTŠ na jednotlivé kvalifikačné stupne je akceptovaná ospravedlnená
20 % neúčasť.
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1.7. Seminár
Je forma ďalšieho vzdelávania kvalifikovaných športových odborníkov tanečného športu,
akrobatického rokenrolu a disciplín IDO. Semináre pre trénerov sú zamerané na ďalšie
rozširovanie a prehlbovanie odborných poznatkov z oblasti teórie a praxe tanečného
športu, akrobatického rokenrolu a disciplín IDO. Semináre pre trénerov slúžia na
predlžovanie platnosti licencie trénera tanečného športu, akrobatického rokenrolu a
disciplín IDO príslušného kvalifikačného stupňa o 3 roky.

1.8. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
O získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera tanečného športu,
akrobatického rokenrolu a disciplín IDO sa vydáva osvedčenie, ktoré obsahuje:
a) názov organizácie, ktorá osvedčenie vydala; ak ide o univerzitu, alebo vysokú
školu, uvádza sa aj názov fakulty,
b) údaje o fyzickej osobe, ktorej sa osvedčenie vydáva v rozsahu meno, priezvisko,
akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul,
vedecká hodnosť a dátum narodenia,
c) číslo osvedčenia, resp. licencie,
d) označenie kvalifikačného stupňa,
e) označenie športu, pre ktorý bola získaná odborná spôsobilosť,
f) dátum a miesto vydania osvedčenia,
g) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu organizácie, ktorá osvedčenie
vydala, alebo ním poverenej osoby,
h) pečiatka organizácie, ktorá osvedčenie vydala.

1.9. Poslanie MVK
MVK zabezpečuje primárne: vzdelávanie trénerských kádrov organizovaním školení pre
záujemcov o trénerské vzdelanie v tanečnom športe, akrobatickom rokenrole a disciplínach
IDO, rozširuje vzdelanie trénerov organizovaním teoretických a praktických seminárov,
zabezpečuje vydávanie vzdelávacích a metodických materiálov, knižných publikácií,
videozáznamov, a to všetko v súlade s najnovšími poznatkami vedy a výskumu v oblasti
športu, športových tancov a tancov.
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2. PODMIENKY SZTŠ PRE ZÍSKANIE PRÍSLUŠNÉHO
KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA TRÉNERA TANEČNÉHO
ŠPORTU, AKROBATICKÉHO ROKENROLU A
DISCIPLÍN IDO
2.1. Tréner I. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 3 Európskeho
kvalifikačného rámca)
2.1.1. Profil trénera I. kvalifikačného stupňa
a) vie vysvetliť teoretické základy športového tréningu,
b) vie opísať základy štruktúry športového výkonu,
c) pozná metódy zaťažovania, štruktúru tréningových podnetov, základy
regenerácie,
d) vie opísať zložky športového tréningu,
e) pozná tréningové metódy vedúce k optimalizácii zaťaženia v príslušnom športe,
f) vie opísať osobitosti športovej prípravy mládeže a športovej prípravy v športe pre
všetkých,
g) pozná základy psychológie športu a pedagogiky v športe pre všetkých,
h) pozná základné diagnostické prostriedky na zistenie stavu trénovanosti
športovcov,
i) pozná základy problematiky výživy športovca,
j) pozná základné princípy rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti,
k) vie opísať systém tréningového zaťaženia, regenerácie a oddychu športovca,
l) vie opísať teoretické východiská výberu športových talentov,
m) vie opísať metódy, formy a prostriedky rozvoja pohybových schopností v procese
motorického učenia v súlade s individuálnymi osobitosťami neorganizovaných
športovcov,
n) je spôsobilý v praxi samostatne vysvetliť, prakticky ukázať a naučiť základné
lokomočné zručnosti v rámci svojej odbornej spôsobilosti,
o) má zodpovedajúce teoretické poznatky, základné praktické skúsenosti a trénerské
zručnosti, ktoré mu umožňujú asistovať pri vedení športovej prípravy na úrovni
športu pre všetkých.
2.1.2. Podmienky SZTŠ pre účasť na školení trénera I. kvalifikačného stupňa
a) má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie
odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie,
b) vek minimálne 18 rokov,
c) minimálne podmienky zaradenia na športovú špecializáciu:
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• AKROBATICKÝ ROKENROL - vo dvojiciach a vo formáciách účasť na
súťažiach organizovaných SZTŠ alebo národnými zväzmi (členmi WRRC)
minimálne 3 roky:
i.
Povinné sú 3 účasti na MSR alebo na súťažiach Slovenský
pohár.
• TANEČNÉ DISCIPLÍNY IDO – preukázateľná tanečnošportová výkonnosť
minimálne 3 roky na súťažiach organizovaných SZTŠ alebo národnými zväzmi
(členmi IDO):
i.
Povinné sú 3 účasti na MSR alebo na súťažiach Slovenský
pohár, Tanečný pohár.
ii.
V prípade troch účastí výhradne na Tanečnom pohári je pre
každú takúto účasť nutné finálové umiestnenie.
• TANEČNÝ ŠPORT - dosiahnutá trieda minimálne B v ŠTT a C v LAT alebo
naopak. Pod dosiahnutou triedou rozumieme:
i. ak tanečník preberie triedu po svojom partnerovi – pár sa musí
zúčastniť a postúpiť minimálne do 2.kola (nie re-dance) a
zároveň dokončiť minimálne 3 súťaže v danej triede.
ii. ak si tanečník vytancoval danú triedu v postupových súťažiach
sám – pár sa musí zúčastniť a zároveň dokončiť minimálne 1
súťaž v danej triede.
d) Minimálne štvrťfinalista MS a ME kategórie Dospelí v ŠTT alebo LAT, resp.
minimálne semifinalista MS a ME kategórie Dospelí v 10T, resp. minimálne
semifinalista MS a ME PD v ŠTT alebo LAT, respektíve finalista MS a ME PD
10T v tanečnom športe môže požiadať o získanie trénerskej kvalifikácie I. stupňa.
Takýto tanečník nemusí absolvovať štúdium, musí však absolvovať skúšky.
e) Tanečník s umiestnením do 6. miesta v kategórii sólo alebo duo na MS hlavnej
vekovej kategórie v disciplínach IDO môže požiadať o získanie trénerskej
kvalifikácie I. stupňa. Takýto tanečník nemusí absolvovať štúdium, musí však
absolvovať skúšky.
f) Tanečník v párových disciplínach RnR – MC Contact style finále na súťažiach
WRRC, môže požiadať o získanie trénerskej kvalifikácie I. stupňa. Takýto
tanečník nemusí absolvovať štúdium, musí však absolvovať skúšky.
g) Členstvo v SZTŠ (s platnou licenčnou známkou športovca),
h) všetky podmienky je nutné splniť najneskôr v deň pred dňom termínu prihlášok
na štúdium,
i) o prípadných výnimkách pri požiadavke na vzdelanie rozhoduje MVK.
2.1.3. Spôsoby získania kvalifikácie tréner I. kvalifikačného stupňa
a) Uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa
organizovaného SZTŠ v spolupráci s fakultou univerzity, alebo vysokej školy,
b) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej
športovej školy a následne absolvovaním špeciálnej časti školenia trénerov I.
kvalifikačného stupňa organizovaného SZTŠ v spolupráci s fakultou univerzity,
alebo vysokej školy,
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c) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa
organizovaného medzinárodnou športovou organizáciou (WDSF, WRRC, IDO),
ktorej je SZTŠ členom; a túto skutočnosť môže dokladovať platným osvedčením,
d) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov v tanečnom športe, v
akrobatickom rokenrole a v disciplínach IDO I. kvalifikačného stupňa v zahraničí
a túto skutočnosť môže dokladovať platným osvedčením.
2.1.4. Rozsah vzdelávania je minimálne 60 hodín (príloha č. 1 Informačné listy
k vzdelávaniu trénerov I. kvalifikačného stupňa).
2.1.5. Licenciu trénera I. kvalifikačného stupňa udeľuje a priznáva po splnení
vyššie uvedených podmienok MVK.

2.2. Tréner II. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 4 Európskeho
kvalifikačného rámca)
2.2.1. Profil trénera II. kvalifikačného stupňa
a) vie popísať a zdôvodniť teoretické východiská športového tréningu,
b) vie vysvetliť štruktúru športového výkonu,
c) vie vysvetliť metódy zaťažovania, štruktúru tréningových podnetov, metódy
adaptácie, regenerácie a pozná periodizáciu a zložky športového tréningu,
d) pozná najnovšie tréningové metódy vedúce k optimalizácii zaťaženia mládeže a
športovca vykonávajúceho šport pre všetkých v príslušnom športe,
e) vie vysvetliť osobitosti športovej prípravy mládeže, dievčat a žien,
f) vie opísať princípy individualizácie zaťaženia športovca,
g) vie vysvetliť základné diagnostické prostriedky na zistenie stavu trénovanosti
športovcov,
h) orientuje sa v problematike výživy športovca,
i) dokáže aplikovať systém tréningového zaťaženia, regenerácie a oddychu
športovca,
j) vie vysvetliť teoretické východiská výberu športových talentov,
k) vie pedagogicky a psychologicky pôsobiť na zverencov,
l) vie vysvetliť a aplikovať metódy, formy a prostriedky rozvoja pohybových
schopností v procese motorického učenia v súlade so senzitívnymi obdobiami,
ako aj individuálnymi a vývojovými osobitosťami mládeže,
m) je schopný viesť tréningový proces na základe adekvátneho poznania metód
športového tréningu mládeže,
n) dokáže viesť športovca alebo tím v mládežníckych súťažiach,
o) má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti,
ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu mládeže a športovú prípravu v športe
pre všetkých.
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2.2.2. Podmienky SZTŠ pre účasť na školení trénera II. kvalifikačného stupňa
a) má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie
odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie,
b) má odbornú spôsobilosť tréner I. kvalifikačného stupňa s najmenej jednoročnou
praxou od získania odbornej spôsobilosti tréner I. kvalifikačného stupňa,
c) minimálne podmienky zaradenia na športovú špecializáciu:
• AKROBATICKÝ ROKENROL - vo dvojiciach a vo formáciách účasť na
súťažiach organizovaných SZTŠ alebo národnými zväzmi (členmi WRRC)
minimálne 4 roky:
i. Povinné sú 3 účasti na MSR alebo na súťažiach Slovenský
pohár s dosiahnutou párovou kategóriou MC couple dance
show.
ii. V prípade kategórií dievčenských formácií dosiahnuté
umiestnenie minimálne vo finále MSR.
iii. Boogie Woogie - povinné sú 3 účasti na MSR alebo na
súťažiach Slovenského pohára v pároch v juniorskej vekovej
kategórii.
• TANEČNÉ DISCIPLÍNY IDO – preukázateľná tanečnošportová výkonnosť
minimálne 4 roky na súťažiach organizovaných SZTŠ alebo národnými zväzmi
(členmi IDO):
i.
Povinné sú 3 účasti na MSR.
ii.
V prípade súťažných disciplín a súťažných kategórií, v ktorých
nie sú súčasťou súťažného systému výkonnostné kategórie s
umiestnením minimálne v semifinále.
• TANEČNÝ ŠPORT - dosiahnutá trieda minimálne A v ŠTT a B v LAT alebo
naopak.
Pod dosiahnutou triedou rozumieme:
a) ak tanečník preberie triedu po svojom partnerovi – pár sa musí
zúčastniť a postúpiť minimálne do 2.kola (nie re-dance) a
zároveň dokončiť minimálne 3 súťaže v danej triede.
b) ak si tanečník vytancoval danú triedu v postupových súťažiach
sám – pár sa musí zúčastniť a zároveň dokončiť minimálne 1
súťaž v danej triede.
d) Minimálne semifinalista MS a ME kategórie Dospelí v ŠTT alebo LAT, resp.
minimálne finalista MS a ME kategórie Dospelí v 10T , resp. finalista MS a ME
PD v ŠTT, LAT, 10 T v tanečnom športe môže požiadať o získanie trénerskej
kvalifikácie II. stupňa, ak už je držiteľom trénerskej kvalifikácie I. kvalifikačného
stupňa a spĺňa podmienky pre zvýšenie kvalifikácie. Takýto tanečník nemusí
absolvovať štúdium, musí však absolvovať skúšky.
e) Tanečník s umiestnením 1.-3. miesto v kategórii sólo alebo duo na MS hlavnej
vekovej kategórie v disciplínach IDO môže požiadať o získanie trénerskej
kvalifikácie II. stupňa, ak už je držiteľom trénerskej kvalifikácie I. stupňa a spĺňa
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f)

g)
h)
i)

podmienky pre zvýšenie kvalifikácie. Takýto tanečník nemusí absolvovať
štúdium, musí však absolvovať skúšky.
Tanečník v párových disciplínach RnR – MC Free style semifinále na súťažiach
WRRC, môže požiadať o získanie trénerskej kvalifikácie II. stupňa, ak už je
držiteľom trénerskej kvalifikácie I. kvalifikačného stupňa a spĺňa podmienky pre
zvýšenie kvalifikácie. Takýto tanečník nemusí absolvovať štúdium, musí však
absolvovať skúšky.
Členstvo v SZTŠ (s platnou licenčnou známkou športovca),
všetky podmienky je nutné splniť najneskôr v deň pred dňom termínu prihlášok
na štúdium,
o prípadných výnimkách pri požiadavke na vzdelanie rozhoduje MVK.

2.2.3. Spôsoby získania kvalifikácie tréner II. kvalifikačného stupňa
a) Uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa
organizovaného SZTŠ v spolupráci s fakultou univerzity, alebo vysokej školy,
b) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej
športovej školy a následne absolvovaním špeciálnej časti školenia trénerov II.
kvalifikačného stupňa organizovaného SZTŠ, alebo fakultou vysokej školy, za
predpokladu, že je držiteľom osvedčenia trénera I. kvalifikačného stupňa
a následne úspešne absolvoval špeciálnu časť školenia trénerov II. kvalifikačného
stupňa,
c) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa
organizovaného medzinárodnou športovou organizáciou (WDSF, WRRC, IDO),
ktorej je SZTŠ členom; a túto skutočnosť môže dokladovať platným osvedčením,
d) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov v tanečnom športe, v
akrobatickom rokenrole a v disciplínach IDO II. kvalifikačného stupňa v zahraničí
a túto skutočnosť môže dokladovať platným osvedčením,
e) do 30.11.2008 bol držiteľom kvalifikácie „tréner III. triedy“.
2.2.4. Rozsah vzdelávania je minimálne 100 hodín (príloha č. 1 Informačné listy
k vzdelávaniu trénerov II. kvalifikačného stupňa).

2.2.5. Licenciu trénera II. kvalifikačného stupňa udeľuje a priznáva po splnení
vyššie uvedených podmienok MVK.

2.3. Tréner III. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 5 Európskeho
kvalifikačného rámca)
2.3.1. Profil trénera III. kvalifikačného stupňa
a) vie v praxi aplikovať teoretické východiská športového tréningu a pozná základy
ich historického vývoja,
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b) vie analyzovať štruktúru športového výkonu,
c) vie používať najnovšie tréningové metódy vedúce k optimalizácii zaťaženia v
príslušnom športe,
d) vie aplikovať osobitosti športovej prípravy mládeže a žien pri plánovaní
športového tréningu,
e) vie sa orientovať v problematike výživy vrcholových športovcov, dopingu,
suplementácie,
f) vie vysvetliť systém tréningového zaťaženia, regenerácie a oddychu športovca v
tréningovom procese,
g) vie analyzovať a v praxi uplatniť teoretické východiská výberu športových
talentov,
h) vie pedagogicky a psychologicky pôsobiť na športovcov,
i) vie uplatňovať metódy, formy a prostriedky rozvoja pohybových schopností v
procese osvojovania si pohybových zručností,
j) dokáže klasifikovať, administrovať a použiť diagnostické prostriedky na zistenie
stavu trénovanosti a športovej výkonnosti športovcov,
k) vie sa orientovať v základných sociologických, etických a právnych otázkach
svojho športu,
l) vie aplikovať metódy zaťažovania, štruktúru tréningových podnetov, metódy
adaptácie, regenerácie a pozná periodizáciu a zložky športového tréningu,
m) je schopný viesť tréningový proces na základe zodpovedajúceho poznania metód
športového tréningu,
n) dokáže viesť športovca alebo tím v súťaži,
o) má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti,
ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu talentovaného športovca, a ak tak
ustanovujú vnútorné predpisy športového zväzu, aj športovú prípravu vrcholového
športovca.
2.3.2. Podmienky SZTŠ pre účasť na školení trénera III. kvalifikačného stupňa
a) má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie
odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie,
b) má odbornú spôsobilosť tréner II. kvalifikačného stupňa s najmenej jednoročnou
praxou od získania odbornej spôsobilosti tréner II. kvalifikačného stupňa,
c) minimálne podmienky zaradenia na športovú špecializáciu:
• AKROBATICKÝ ROKENROL - vo dvojiciach a vo formáciách účasť na
súťažiach organizovaných SZTŠ alebo národnými zväzmi (členmi WRRC)
minimálne 5 rokov:
i. Povinné sú 3 účasti na MSR alebo na súťažiach Slovenský
pohár s dosiahnutou párovou kategóriou MC contact style.
ii. V prípade kategórií dievčenských formácií účasť minimálne na
významných podujatiach WRRC.
iii. Boogie Woogie - povinné sú 3 účasti na MSR alebo na
súťažiach Slovenského pohára v pároch v hlavnej vekovej
kategórii.

14

• TANEČNÉ DISCIPLÍNY IDO – preukázateľná tanečnošportová výkonnosť
minimálne 5 rokov na súťažiach organizovaných SZTŠ alebo národnými zväzmi
(členmi IDO):
i.
Umiestnenie na MSR v semifinále (v prípade súťažných
disciplín a súťažných kategórií, v ktorých sú súčasťou
súťažného systému výkonnostné kategórie a postup do vyššej
kategórie je podmienený ziskom stanoveného počtu bodov),
ii.
Umiestnenie na MSR vo finále (v prípade súťažných disciplín a
súťažných kategórií, v ktorých výkonnostné kategórie nie sú).
• TANEČNÝ ŠPORT - dosiahnutá trieda minimálne A v ŠTT a A v LAT.
Pod dosiahnutou triedou rozumieme:
ak tanečník preberie triedu po svojom partnerovi – pár sa musí
zúčastniť a postúpiť minimálne do 2.kola (nie re-dance) a
zároveň dokončiť minimálne 3 súťaže v danej triede.
ii. ak si tanečník vytancoval danú triedu v postupových súťažiach
sám – pár sa musí zúčastniť a zároveň dokončiť minimálne 1
súťaž v danej triede.
d) Členstvo v SZTŠ (s platnou licenčnou známkou športovca),
e) všetky podmienky je nutné splniť najneskôr v deň pred dňom termínu prihlášok
na štúdium,
f) o prípadných výnimkách pri požiadavke na vzdelanie rozhoduje MVK.
i.

2.3.3. Spôsoby získania kvalifikácie tréner III. kvalifikačného stupňa
a) Uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov III. kvalifikačného stupňa
organizovaného SZTŠ v spolupráci s fakultou univerzity, alebo vysokej školy,
b) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského
vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov, ak v rámci štúdia príslušného študijného programu
fyzická osoba úspešne vykonala štátnu skúšku alebo skúšku za príslušné obdobie
štúdia (minimálne v rozsahu 4 semestre), ktorá sa vzťahuje na tanečný šport,
akrobatický rokenrol a disciplíny IDO,
c) do 30.11.2008 bol držiteľom kvalifikácie tréner II. triedy,
d) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov III. kvalifikačného stupňa
organizovaného medzinárodnou športovou organizáciou (WDSF, WRRC, IDO),
ktorej je SZTŠ členom; a túto skutočnosť môže dokladovať platným osvedčením,
e) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov v tanečnom športe, v
akrobatickom rokenrole a v disciplínach IDO III. kvalifikačného stupňa
v zahraničí a túto skutočnosť môže dokladovať platným osvedčením.
2.3.4. Rozsah vzdelávania je minimálne 150 hodín (príloha č. 1 Informačné listy
k vzdelávaniu trénerov III. kvalifikačného stupňa).
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2.3.5. Licenciu trénera III. kvalifikačného stupňa udeľuje a priznáva po splnení
vyššie uvedených podmienok MVK.

2.4. Tréner IV. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 6 Európskeho
kvalifikačného rámca)
2.4.1. Profil trénera IV. kvalifikačného stupňa
a) ovláda najnovšie teoretické východiská športového tréningu,
b) vie analyzovať a aplikovať poznatky o štruktúre športového výkonu pri plánovaní
športového tréningu,
c) ovláda princípy tvorby tréningových plánov, diagnostikovania talentovanosti,
výkonnosti, zmien trénovanosti,
d) vie aplikovať a diferencovať najnovšie metódy zaťažovania v športovom tréningu,
e) pozná a vie rozčleniť štruktúru podnetov, metódy adaptácie, regenerácie a
dlhodobého plánovania, pozná periodizáciu a zložky športového tréningu,
f) vie použiť poznatky z ďalších aplikovaných odborov v športovom tréningu, najmä
z kineziológie a regenerácie,
g) pozná najnovšie tréningové metódy vedúce k inovácii a optimalizácii zaťaženia v
príslušnom športe,
h) vie v praxi aplikovať poznatky o osobitostiach športovej prípravy mládeže a žien,
i) vie syntetizovať poznatky z problematiky výživy vrcholových športovcov,
dopingu, suplementácie a aplikovať ich do športového tréningu,
j) vie sa orientovať a riešiť sociologické, etické a právne otázky svojho športu,
k) dokáže aplikovať systém tréningového zaťaženia na základe objektivizovaných
vstupných a priebežných informácií,
l) vie v praxi uplatniť teoretické východiská výberu športových talentov,
m) je schopný viesť a kontrolovať skupinu trénerov ako hlavný tréner, riadiť a
modelovať tréningový proces na základe najnovších metód športového tréningu,
n) vie navrhnúť a modifikovať stratégiu športovej prípravy konkrétneho športu,
o) pozná a vie v športovej praxi aplikovať základné psychoregulačné prostriedky,
p) vie efektívne uplatňovať najnovšie metódy, formy a prostriedky rozvoja
pohybových schopností v procese osvojovania a zdokonaľovania si pohybových
zručností,
q) dokáže administrovať a navrhovať diagnostické prostriedky na zistenie stavu
trénovanosti a športovej výkonnosti športovcov,
r) vie modelovať tréningový proces na základe najnovších metód športového
tréningu vo vrcholovom športe,
s) má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti,
ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu v profesionálnom športe, ako aj viesť
športovca alebo tím v súťaži.

16

2.4.2. Podmienky SZTŠ pre získanie licencie trénera IV. kvalifikačného stupňa
a) úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia (vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce so zameraním - tanečný šport,
akrobatický rokenrol a disciplíny IDO,
b) členstvo v SZTŠ (s platnou licenčnou známkou športovca),
c) minimálne podmienky zaradenia na športovú špecializáciu:
• AKROBATICKÝ ROKENROL - v párových kategóriách účasť na
majstrovstvách Slovenska s umiestnením do 6. miesta (vrátane), vo
formáciách umiestnenie na majstrovstvách Slovenska do 3. miesta (vrátane) za
posledných 5 rokov pred podaním prihlášky.
• TANEČNÉ DISCIPLÍNY IDO – finálové umiestenie v sólo, duo a skupiny
(1.-3. miesto formácie) na majstrovstvách Slovenska za posledných 5 rokov
pred podaním prihlášky v nasledovných disciplínach:
i. Street / Urban Dance (Breaking, Hip Hop, Disco Dance, Disco
Free Style, Street Dance Show, Disco Show),
ii. Artistic / Performing Arts dances (Show Dance, Jazz Dance,
Modern and contemporary),
iii. Párové tance (Salsa, Tango Argentino).
• TANEČNÝ ŠPORT - dosiahnutá minimálne výkonnostná kategória A/A*
alebo finálové umiestnenie na majstrovstvách Slovenska v štandardných aj
latinskoamerických tancoch v párových tancoch za posledných 5 rokov pred
podaním prihlášky na štúdium.
*Pod dosiahnutou triedou rozumieme:
i. dosiahnutá trieda minimálne A v ŠTT a A v LAT,
ii. ak tanečník preberie triedu po svojom partnerovi – pár sa musí
zúčastniť a postúpiť minimálne do 2.kola (nie re-dance)
zároveň dokončiť minimálne 3 súťaže v danej triede,
iii. ak si tanečník vytancoval danú triedu v postupových súťažiach
sám – pár sa musí zúčastniť a zároveň dokončiť minimálne 1
súťaž v danej triede.
•

Všetky podmienky je nutné splniť najneskôr v deň pred dňom termínu
prihlášok na štúdium.

2.4.3. Spôsoby získania kvalifikácie tréner IV. kvalifikačného stupňa
a) absolvent akreditovaného bakalárskeho štúdia v študijnom programe trénerstvo,
alebo trénerstvo a učiteľstvo TV,
b) tréneri, ktorí do 30.11.2008 boli držiteľmi kvalifikácie tréner I. triedy, získanej
v diaľkovom štúdiu trénerov na Univerzite, alebo vysokej škole, umožňujúcej
diaľkové štúdium trénerov v odbore trénerstvo,
c) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov IV. kvalifikačného stupňa
v zahraničí a túto skutočnosť môže dokladovať platným osvedčením (diplomom
z príslušnej univerzity, alebo vysokej školy).
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2.4.4. Licenciu trénera IV. kvalifikačného stupňa udeľuje a priznáva po splnení
vyššie uvedených podmienok MVK.

2.5. Tréner V. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 7 Európskeho
kvalifikačného rámca)
2.5.1. Profil trénera V. kvalifikačného stupňa
a) vie vytvoriť nové koncepcie pri modelovaní, riadení a diagnostikovaní športovej
činnosti,
b) ovláda najnovšie teoretické východiská športového tréningu,
c) dokáže prenášať najmodernejšie vedecké poznatky do trénerskej praxe,
d) vie analyzovať a aplikovať poznatky o štruktúre športového výkonu pri riadení
a plánovaní,
e) ovláda teóriu a dokáže navrhnúť optimálne riešenia pre prax rozvoja všeobecných
a špeciálnych faktorov štruktúry športového výkonu,
f) vie interpretovať a využiť diagnostické metódy na určenie úrovne trénovanosti,
výkonnosti, miery únavy, zaťaženia a miery adaptácie,
g) ovláda metódy a prostriedky modelovania športovej prípravy a predikcie
športového výkonu,
h) pozná najnovšie metódy, formy a prostriedky športového tréningu smerujúce k
intenzifikácii, individualizácii a invencii tréningového procesu v príslušnom
športe,
i) ovláda osobitosti športovej prípravy mládeže a žien,
j) vie prakticky demonštrovať svoje zručnosti v problematike výživy vrcholových
športovcov, dopingu, suplementácie,
k) je pripravený na marketingové a manažérske činnosti vo svojom športe,
l) je pripravený pôsobiť ako lektor, aj ako metodický a riadiaci pracovník pri
ďalšom vzdelávaní športových odborníkov v príslušnom športe,
m) je pripravený pôsobiť ako hlavný tréner, metodický a riadiaci pracovník pri
riadení skupiny trénerov, trénerskej rady v športových kluboch alebo v športovom
zväze,
n) má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti,
ktoré mu umožňujú riadiť, plánovať a organizovať športovú prípravu na najvyššej
úrovni.
2.5.2. Podmienky SZTŠ pre získanie licencie trénera V. kvalifikačného stupňa
a) úspešné ukončenie magisterského štúdia (vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa) štátnou záverečnou skúškou a obhajobou diplomovej práce so zameraním
- tanečný šport, akrobatický rock and roll a boogie woogie, disciplíny IDO.
b) má odbornú spôsobilosť tréner IV. kvalifikačného stupňa
c) členstvo v SZTŠ (s platnou licenčnou známkou športovca).
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d) minimálne podmienky zaradenia na športovú špecializáciu:
• AKROBATICKÝ ROKENROL - v párových kategóriách účasť na
majstrovstvách Slovenska s umiestnením do 6. miesta (vrátane), vo
formáciách umiestnenie na majstrovstvách Slovenska do 3. miesta (vrátane) za
posledných 5 rokov pred podaním prihlášky.
• TANEČNÉ DISCIPLÍNY IDO – finálové umiestenie v sólo, duo a skupiny
(1.-3. miesto formácie) na majstrovstvách Slovenska za posledných 5 rokov
pred podaním prihlášky v nasledovných disciplínach:
i. Street / Urban Dance (Breaking, Hip Hop, Disco Dance, Disco
Free Style, Street Dance Show, Disco Show),
ii. Artistic / Performing Arts dances (Show Dance, Jazz Dance,
Modern and contemporary),
iii. Párové tance (Salsa, Tango Argentino).
• TANEČNÝ ŠPORT - dosiahnutá minimálne výkonnostná kategória A/A*
alebo finálové umiestnenie na majstrovstvách Slovenska v štandardných aj
latinskoamerických tancoch v párových tancoch za posledných 5 rokov pred
podaním prihlášky na štúdium.
*Pod dosiahnutou triedou rozumieme:
i. dosiahnutá trieda minimálne A v ŠTT a A v LAT alebo naopak,
ii. ak tanečník preberie triedu po svojom partnerovi – pár sa musí
zúčastniť a postúpiť minimálne do 2.kola (nie re-dance)
zároveň dokončiť minimálne 3 súťaže v danej triede.
iii. ak si tanečník vytancoval danú triedu v postupových súťažiach
sám – pár sa musí zúčastniť a zároveň dokončiť minimálne 1
súťaž v danej triede.
• Všetky podmienky je nutné splniť najneskôr v deň pred dňom termínu
prihlášok na štúdium.
2.5.3. Spôsoby získania kvalifikácie tréner V. kvalifikačného stupňa
a) absolvent akreditovaného magisterského štúdia v študijnom programe trénerstvo,
alebo trénerstvo a učiteľstvo TV,
b) do 30. 11. 2008 bol držiteľom kvalifikácie diplomovaný tréner,
c) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov V. kvalifikačného stupňa
v zahraničí a túto skutočnosť môže dokladovať platným osvedčením (diplomom
z príslušnej univerzity, alebo vysokej školy).
2.5.4. Licenciu trénera V. kvalifikačného stupňa udeľuje a priznáva po splnení
vyššie uvedených podmienok MVK.
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3. UZNÁVANIE KVALIFIKÁCIÍ TRÉNERA ZÍSKANÝCH
V ZAHRANIČNÝCH VZDELÁVACÍCH ZARIADENIACH
Na základe predložených dokladov o získaní kvalifikácie trénera v zahraničných
vzdelávacích zariadeniach posúdi žiadosť MVK.

4. EVIDENČNÉ ČÍSLA TRÉNEROV V SZTŠ
4.1. Prideľovane evidenčného čísla trénera
Evidenčné čísla trénerov prideľuje MVK v spolupráci s evidenčným úsekom SZTŠ.

4.2. Formát a tvar evidenčného čísla
Evidenčné číslo trénera príslušného kvalifikačného stupňa má tvar: T/A/BB/CCC,
kde:
„T“ - písmeno vyjadruje, že ide o trénera,
„A“ - získaný kvalifikačný stupeň (rímske číslice I. až V.),
„BB“ - posledné dvojčíslo kalendárneho roka, v ktorom bola odborná spôsobilosť
príslušného kvalifikačného stupňa získaná (15, 16, 17, 18 atď.),
„CCC“ - poradové číslo v danom roku,.
Príklad použitia: T/III/16/012 – tréner III. kvalifikačného stupňa získaného v roku
2016 ako dvanásty v poradí.

5. LICENCIA TRÉNERA SZTŠ
5.1. Získanie licencie trénera SZTŠ
Licenciu trénera SZTŠ uchádzač získava po splnení všetkých podmienok SZTŠ pre
príslušný kvalifikačný stupeň a získaní kvalifikácie trénera.
Licenciu trénera SZTŠ priznáva, udeľuje a predlžuje MVK.

5.2. Registrácia licencií trénerov
Registráciu vykonáva Úsek evidencie členov spolu so sekretariátom SZTŠ po
predložení potrebnej dokumentácie od MVK.

5.3. Platnosť licencie trénera
Platnosť licencie trénera v SZTŠ je časovo obmedzená nasledovne:
a) I. kvalifikačného stupňa má platnosť 3 roky,
b) II. kvalifikačného stupňa má platnosť 3 roky,
c) III. kvalifikačného stupňa má platnosť 3 roky,
d) IV. kvalifikačného stupňa má platnosť 3 roky,
e) V. kvalifikačného stupňa má platnosť 3 roky.
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5.4. Podmienky pre predĺženie resp. obnovenie licencie trénera SZTŠ
a) absolvovanie seminára trénerov pre príslušný alebo vyšší kvalifikačný stupeň
organizovaného SZTŠ za predpokladu, že menovaný je vo svojej činnosti aktívny,
b) absolvovanie seminára v zahraničí (po predložení dokladov o jeho absolvovaní
MVK) za predpokladu, že menovaný je vo svojej činnosti aktívny,
c) pravidelná lektorská činnosť pri organizovaní seminárov a školení pre trénerov na
území SR, resp. v zahraničí (minimálne 1 x ročne),
d) sústavná pedagogická činnosť lektora na fakulte univerzity, alebo vysokej škole
so zameraním na výučbu trénerov - tanečný šport, akrobatický rokenrol a
disciplíny IDO.

5.5. Aktívna činnosť trénera
a) za aktívnu činnosť trénera sa považuje plnenie základných povinností
vyplývajúcich z podstaty jeho kvalifikácie, prípadne lektorská činnosť,
b) za aktívnu činnosť sa považuje aj obdobie, počas ktorého si menovaný zvyšuje
kvalifikáciu štúdiom na univerzite alebo VŠ telovýchovného zamerania.

5.6. Tréner – odborný garant klubu
a) Od 1.1.2022 musí zastrešiť každý klub minimálne trénerský garant s kvalifikáciu I.
kvalifikačného stupňa s platnou licenciou trénera. Platí pre každú sekciu v ktorej klub
pôsobí – ak klub pôsobí vo všetkých troch sekciách, potrebuje 3 trénerských garantov
s uvedeným vzdelaním (TŠ, RnR, IDO).
b) Od 1.1.2026 musí zastrešiť činnosť každého klubu trénerský garant minimálne s
kvalifikáciu II. kvalifikačného stupňa s platnou licenciou trénera, ak v klube budú
pôsobiť športovci výkonnostného športu. Platí pre každú sekciu, v ktorej klub pôsobí –
ak klub pôsobí vo všetkých troch sekciách, potrebuje 3 trénerských garantov s
uvedeným vzdelaním (TŠ, RnR, IDO).
c) Od 1.1.2028 musí zastrešiť činnosť každého klubu trénerský garant minimálne s
kvalifikáciu III. kvalifikačného stupňa s platnou licenciou trénera, ak v klube budú
pôsobiť športovci vrcholového športu. Platí pre každú sekciu v ktorej klub pôsobí – ak
klub pôsobí vo všetkých troch sekciách, potrebuje 3 trénerských garantov s uvedeným
vzdelaním (TŠ, RnR, IDO).

6. DOKUMENTÁCIA VZDELÁVACEJ ČINNOSTI SZTŠ
6.1. Archivácia dokumentov
Zo seminára a školenia trénerov organizovaného SZTŠ musí byť na sekretariát SZTŠ
doručená dokumentácia o vzdelávacej činnosti.

6.2. Povinné údaje dokumentácie
Dokumentácia musí obsahovať minimálne tieto údaje:
a) názov organizátora vzdelávacej aktivity (SZTŠ),
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b) druh vzdelávania (školenie trénerov I., II., III., IV. alebo V. kvalifikačného
stupňa, seminár),
c) dátum začatia a ukončenia vzdelávacej aktivity, mená a kvalifikácia lektorov,
d) témy rozdelené podľa učebnej osnovy s uvedením počtu hodín a mena lektora,
e) záznamy o dennej účasti účastníka vzdelávania vrátane jeho podpisu (prezenčné
listiny),
f) zoznam záverečných prác a ich vytlačené verzie v počte 1 kus na 1 absolventa,
g) zoznam úspešných absolventov štúdia a absolventov, ktorí štúdium neukončili.

6.3. Protokol o vykonaní skúšky
Pri školení sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky podľa prílohy 2 „Protokol o
vykonaní skúšky“.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Kritériá a dosiahnutá výkonnosť sa vzťahujú len na získanie daného kvalifikačného stupňa, na
ktorý sa uchádzač prihlásil podľa aktuálne platnej smernice vzdelávania trénerov.
O prípadoch, ktoré táto smernica priamo nerieši, rozhoduje Metodicko – vzdelávacia komisia
SZTŠ. Výklad tejto smernice vykonáva Metodicko – vzdelávacia komisia SZTŠ.
Tento predpis dopĺňa dokument sekcie tanečného športu SZTŠ s názvom Kvalifikačný
poriadok SZTŠ, Článok 4, ktorý bol schválený Prezídiom SZTŠ.
Táto smernica bola schválená RADOU SZTŠ
dňa 21.10.2020
Táto smernica nadobúda účinnosť 01. 11. 2020
Vypracovali:
Mgr. Matej Chren, PhD. – člen rady SZTŠ a vedúci Metodicko - vzdelávacej komisie SZTŠ
Mgr. Peter Olej, PhD. – člen rady SZTŠ a člen Metodicko - vzdelávacej komisie SZTŠ
Mgr. Milan Špánik, PhD. – člen Metodicko - vzdelávacej komisie SZTŠ
Mgr. Barbora Žilinková, PhD. - členka Metodicko - vzdelávacej komisie SZTŠ
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PRÍLOHA Č. 1
Tréner I. kvalifikačného stupňa
Učebné plány vzdelávacieho programu pre získanie kvalifikácie trénera I. stupňa –
všeobecná časť
Dĺžka trvania školenia - minimálne 60 hodín:
a) 20 hod. - všeobecná časť,
b) 58 hod. - špeciálna časť (špecializácia).
Skúška:
a) záverečná skúška zo všeobecnej časti,
b) záverečná skúška zo špecializácie (teoretická a praktická),
c) záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán a jej obhajoba pozostávajúca z vedenia časti
tréningovej jednotky spracovanej v záverečnej práci.
Vedúci záverečnej práce:
a) minimálne dosiahnuté vzdelanie trénera III. kvalifikačného stupňa, alebo 2. triedy,
b) tréner II. kvalifikačného stupňa, respektíve 3.triedy s ukončeným VŠ vzdelaním
pedagogického smeru
c) absolvent VŠMU.
Vedúceho záverečnej práce po návrhoch schvaľuje MVK.
Učebné plány vzdelávacieho programu pre získanie kvalifikácie trénera I. stupňa – všeobecná
časť celkovo najmenej 20 hodín výučby v týchto okruhoch:
1. biologicko-lekárske základy v športe,
2. biomechanika,
3. psychológia športu,
4. základy pedagogiky,
5. teória a didaktika športu.
Ak ide o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca platia pre neho
nasledovné podmienky:
1. dosiahnutie výkonnostnej úrovne v príslušnom športe určenej národným športovým
zväzom podľa bodu tejto smernice 2.1.2. d) e) f)
2. skúška zo všeobecnej časti obsahovo zodpovedajúca všeobecnej časti školenia,
3. skúška zo špeciálnej časti obsahovo zodpovedajúca špeciálnej časti školenia.
Učebné plány vzdelávacieho programu pre získanie kvalifikácie trénera I. stupňa –
špeciálna časť
Počet vyučovacích hodín
P.Č.

Predmet

Teória/Prax

Charakteristika
predmetu

1

História a teória
tanca

Teória

Dejiny - história
tanca a tanečného

Poznámka TŠ RnR IDO
Spoločná
výuka

2

2

2
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športu
2

3
4

5

6

História tanečného
športu,
akrobatického
rokenrolu, tancov
IDO
Organizácia
športových tancov

Teória

História a vývoj
jednotlivých sekcií
športových tancov

Spoločná
výuka

3

3

3

Teória

Systém súťaženia,
legislatíva

Spoločná
výuka

1

1

1

Trénerská činnosť,
riadenia
a organizácia
tréningového
procesu
v športových
tancoch
Pohybová
a rytmická príprava

Teória

Osobnosť trénera
a tréningový proces

Spoločná
výuka

2

2

2

Prax

Ciele a obsah
pohybovej
prípravy, rytmická
pohybová príprava,
držanie tela,
terminológia,
gymnastické,
tanečné a
psychomotorické
hry, metódy
rozvoja
pohybových
schopností pre
športové tance
adekvátne veku
a pohlaviu
Všeobecná
hudobná teória
a tanečná
terminológia,
rytmus, takt,
tempo, dynamika
v tancoch

Spoločná
výuka

4

4

4

Hudobná teória

Teória
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Spoločná
výuka

2

2

2

7

Hudobná teória v
tanečnom športe,
akrobatickom
rokenrole, tancoch
IDO

Teória

8

Teória choreografie

Teória

9

Základy
choreografie
v praxi v tanečnom
športe,
akrobatickom
rokenrole, tancoch
IDO
Štandardné tance

Teória

11

Latinskoamerické
tance

Prax

12

RnR - Akrobatický
rokenrol

Prax

10

Prax

Všeobecná
hudobná teória
a tanečná
terminológia,
rytmus, takt,
tempo, dynamika
v tanečnom športe,
akrobatickom
rokenrole,
tanečných
disciplínach IDO
Základy
choreografie,
všeobecné zásady
tvorby
choreografie,
kompozičné
elementy,
choreografická
kresba, choreograf
Tvorba
choreografie

Rozdelená
výuka

2

2

2

Spoločná
výuka

2

2

2

Rozdelená
výuka

3

3

3

Základné princípy, Rozdelená
technika, vybrané
výuka
figúry základného
repertoára
Základné princípy, Rozdelená
technika, vybrané
výuka
figúry základného
repertoára
Základné princípy, Rozdelená
technika vybraných
výuka
akrobatických
cvičebných tvarov

12

x

x

12

x

x

x

22

x

25

13

RnR - Boogiewoogie

Prax

Základné princípy, Rozdelená
technika vybraných
výuka
akrobatických
cvičebných tvarov

x

2

x

14

Tance IDO Artistic /
Performing Arts
dances

Prax

Rozdelená
výuka

x

x

11

15

Tance IDO - Street
/ Urban Dance

Prax

Rozdelená
výuka

x

x

11

16

Tance IDO Párové tance

Prax

Rozdelená
výuka

x

x

2

17

Metodika
štandardných
tancov

Prax

Základné princípy,
technika
jednotlivých
tanečných disciplín
IDO
Základné princípy,
technika
jednotlivých
tanečných disciplín
IDO
Základné princípy,
technika
jednotlivých
tanečných disciplín
IDO
Metódy výučby
štandardných
tancov

Rozdelená
výuka

3

x

x

Metodika
latinskoamerických
tancov
Metodika
akrobatického
rokenrolu a boogiewoogie
Metodika tancov
IDO - Artistic /
Performing Arts
dances
Metodika tancov
IDO - Street /
Urban Dance

Prax

Metódy výučby
latinskoamerických
tancov
Metódy výučby
akrobatického
rokenrolu

Rozdelená
výuka

3

x

x

Rozdelená
výuka

x

6

x

Prax

Metódy výučby
tancov IDO

Rozdelená
výuka

x

x

2

Prax

Metódy výučby
tancov IDO

Rozdelená
výuka

x

x

2

Metodika tancov
IDO - Párové tance

Prax

Metódy výučby
tancov IDO

Rozdelená
výuka

x

x

2

18

19

20

21

22

Prax

26

23

24

25

26

27

28

Metodické zásady a
špecifiká vo
výučbe detí a
mládeže
Základné pravidlá
hodnotenia
tanečného športu
(štandardné a
latinskoamerické
tance)
Základné pravidlá
hodnotenia
akrobatického
rokenrolu a boogiewoogie
Základné pravidlá
hodnotenia tancov
IDO (Artistic /
Performing Arts
dances, Street /
Urban Dance,
Párové tance)
Etický kódex

Teória

Teória

Metodické zásady a Spoločná
špecifiká vo
výuka
výučbe detí a
mládeže
Hodnotenie
Rozdelená
športového výkonu
výuka

2

2

2

2

x

x

Teória

Hodnotenie
športového výkonu

Rozdelená
výuka

x

2

x

Teória

Hodnotenie
športového výkonu

Rozdelená
výuka

x

x

2

Etika správania sa
trénera a rozhodcu
počas súťaže
Metodika
Teória
Základy
záverečnej práce I.
a metodické zásady
kvalifikačného
pri písaní
stupňa
záverečnej práce I.
stupňa
Celkový počet hodín

Spoločná
výuka

1

1

1

Spoločná
výuka

2

2

2

58

58

58

Teória

27

Vzor certifikátu trénera I. kvalifikačného stupňa
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Tréner II. kvalifikačného stupňa
Učebné plány vzdelávacieho programu pre získanie kvalifikácie trénera II. stupňa –
všeobecná časť
Dĺžka trvania školenia - minimálne 100 hodín:
a) 40 hod. - všeobecná časť
b) 73 hod. - špeciálna časť (špecializácia)
Skúška:
a) záverečná skúška zo všeobecnej časti,
b) záverečná skúška zo špecializácie (teoretická a praktická),
c) záverečná práca v rozsahu 10 až 20 strán, ktorá pozostáva z mikrocyklu športového
tréningu, a jej obhajoba, ktorá pozostáva z vedenia časti tréningovej jednotky v praxi.
Vedúci záverečnej práce:
a) minimálne dosiahnuté vzdelanie trénera III. kvalifikačného stupňa, alebo 2. triedy,
b) tréner II. kvalifikačného stupňa, respektíve 3.triedy s ukončeným VŠ vzdelaním
pedagogického smeru
c) absolvent VŠMU.
Vedúceho záverečnej práce po návrhoch schvaľuje MVK.
Učebné plány vzdelávacieho programu pre získanie kvalifikácie trénera II. stupňa –
všeobecná časť celkovo najmenej 40 hodín výučby v týchto okruhoch:
1. biologicko-lekárske základy v športe,
2. biomechanika,
3. diagnostika trénovanosti,
4. psychológia športu,
5. pedagogika športu,
6. základy etiky športu,
7. základy športu a práva,
8. teória a didaktika športu.
Ak ide o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca platia pre neho
nasledovné podmienky:
1. dosiahnutie výkonnostnej úrovne v príslušnom športe určenej národným športovým
zväzom podľa bodu tejto smernice 2.2.2. d) e) f)
2. skúška zo všeobecnej časti obsahovo zodpovedajúca všeobecnej časti školenia,
3. skúška zo špeciálnej časti obsahovo zodpovedajúca špeciálnej časti školenia.
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Učebné plány vzdelávacieho programu pre získanie kvalifikácie trénera II. stupňa –
špeciálna časť
Počet vyučovacích hodín
P.Č.

Predmet

Teória/Prax

Charakteristika
predmetu

1

Gymnasticko–
tanečnopohybová
a rytmická príprava

Prax

Spoločná
výuka

4

4

4

2

Choreografia
v praxi v tanečnom
športe,
akrobatickom
rokenrole, tancoch
IDO
Štandardné tance
pre výkonnostný
šport

Prax

Základy pohybovej
gymnastickej
a tanečnorytmickej
pohybovej
prípravy, rozvoj
koordinačných
schopností
Tvorba
choreografie

Spoločná
výuka

3

3

3

Rozdelená
výuka

14

x

x

4

Latinskoamerické
tance pre
výkonnostný šport

Prax

Rozdelená
výuka

14

x

x

5

RnR - Akrobatický
rokenrol pre
výkonnostný šport

Prax

Základné princípy,
technika, vybrané
figúry základného
repertoára
Základné princípy,
technika, vybrané
figúry základného
repertoára
Základné princípy,
technika
vybraných
akrobatických
cvičebných tvarov

Rozdelená
výuka

x

26

x

6

RnR - Boogiewoogie pre
výkonnostný šport

Prax

Základné princípy,
technika
vybraných
akrobatických
cvičebných tvarov

Rozdelená
výuka

x

2

x

7

Tance IDO pre
výkonnostný šport Artistic /
Performing Arts
dances

Prax

Základné princípy, Rozdelená
technika
výuka
jednotlivých
tanečných disciplín
IDO

x

x

12

3

Prax

Poznámka TŠ RnR IDO

30

8

Tance IDO pre
výkonnostný šport Street / Urban
Dance

Prax

9

Tance IDO pre
výkonnostný šport Párové tance

Prax

10

Metodika
štandardných
tancov pre
výkonnostný šport
Metodika
latinskoamerických
tancov pre
výkonnostný šport
Metodika
akrobatického
rokenrolu a boogiewoogie pre
výkonnostný šport
Metodika tancov
IDO pre
výkonnostný šport Artistic /
Performing Arts
dances
Metodika tancov
IDO pre
výkonnostný šport Street / Urban
Dance
Metodika tancov
IDO pre
výkonnostný šport Párové tance

Teória

11

12

13

14

15

Teória

Teória

Základné princípy, Rozdelená
technika
výuka
jednotlivých
tanečných disciplín
IDO
Základné princípy, Rozdelená
technika
výuka
jednotlivých
tanečných disciplín
IDO
Metódy výučby
Rozdelená
štandardných
výuka
tancov

x

x

12

x

x

4

4

x

x

Metódy výučby
Rozdelená
latinskoamerických
výuka
tancov

4

x

x

x

8

x

Metódy výučby
akrobatického
rokenrolu

Rozdelená
výuka

31
Teória

Metódy výučby
tancov IDO

Rozdelená
výuka

x

x

3

Teória

Metódy výučby
tancov IDO

Rozdelená
výuka

x

x

3

Teória

Metódy výučby
tancov IDO

Rozdelená
výuka

x

x

2

16

Pravidlá hodnotenia
tanečného športu
(štandardné a
latinskoamerické
tance)

Teória

17

Pravidlá hodnotenia
akrobatického
rokenrolu a boogiewoogie

Teória

18

Pravidlá hodnotenia
tancov IDO
(Artistic /
Performing Arts
dances, Street /
Urban Dance,
Párové tance)

Teória

19

Estetika tanca

Teória

20

Základy klasického
tanca

Prax

21

Základy džezového
a moderného tanca

Prax

22

Základy
slovenského
ľudového tanca

Prax

Zásady a spôsob
Rozdelená
hodnotenia na
výuka
súťaži, štruktúra
delenia
hodnotiacich
kritérií, skating
systém, súťažný
poriadok
Zásady a spôsob
Rozdelená
hodnotenia na
výuka
súťaži, štruktúra
delenia
hodnotiacich
kritérií, skating
systém, súťažný
poriadok
Zásady a spôsob
Rozdelená
hodnotenia na
výuka
súťaži, štruktúra
delenia
hodnotiacich
kritérií, skating
systém, súťažný
poriadok
Estetika
Spoločná
všeobecne, estetika
výuka
pohybu, estetika
obliekania, image,
make-up, výraz
v tanci
Význam a
Spoločná
uplatnenie rôznych
výuka
druhov tanca v
tanečnom športe,
metodika a
didaktika
jednotlivých
základných techník
Základné techniky Spoločná
a princípy pohybu
výuka

2

x

x

x

2

x

x

x

2

Základné techniky
a princípy pohybu

Spoločná
výuka

32
2

2

2

6

6

6

4

4

4

4

4

4

23

Základy tanečného
športu

Prax

Základné techniky
a princípy pohybu

Rozdelená
výuka

x

4

4

24

Základy
akrobatického
rokenrolu
Základy tancov
IDO

Prax

Základné techniky
a princípy pohybu

Rozdelená
výuka

4

x

4

Prax

Základné techniky
a princípy pohybu

Rozdelená
výuka

4

4

x

26

Formácie

Teória

Zásady a tvorba
formácií

Rozdelená
výuka

2

2

2

27

Metodika
záverečnej práce II.
kvalifikačného
stupňa

Teória

Spoločná
výuka

2

2

2

73

73

73

25

Základy
a metodické zásady
pri písaní
záverečnej práce
II. stupňa
Celkový počet hodín

33

Vzor certifikátu trénera II. kvalifikačného stupňa
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Tréner III. kvalifikačného stupňa
Učebné plány vzdelávacieho programu pre získanie kvalifikácie trénera III. stupňa –
všeobecná časť
Dĺžka trvania školenia - minimálne 150 hodín
a) 50 hod. - všeobecná časť,
b) 108 hod. - špeciálna časť (špecializácia).
Skúška:
a) záverečná skúška zo všeobecnej časti,
b) záverečná skúška zo špecializácie (teoretická a praktická),
c) záverečná práca v rozsahu 20 až 30 strán, ktorá pozostáva z mezocyklu, metodického
postupu, stavby a plánovania tréningu, hodnotenia zmien výkonnosti po aplikácii
mezocyklu tréningu, a jej obhajoba.
Vedúci záverečnej práce:
a) minimálne dosiahnuté vzdelanie trénera IV. kvalifikačného stupňa, alebo 1. triedy s VŠ
vzdelaním,
b) absolvent VŠMU.
Vedúceho záverečnej práce po návrhoch schvaľuje MVK.
Učebné plány vzdelávacieho programu pre získanie kvalifikácie trénera III. stupňa –
všeobecná časť celkovo najmenej 50 hodín výučby v týchto okruhoch:
1. funkčná anatómia
2. biochémia v športe
3. fyziológia telesných cvičení
4. biomechanika
5. diagnostika trénovanosti
6. regenerácia a hygiena
7. dejiny a organizácia športu
8. psychológia športu
9. pedagogika športu
10. základy sociológie športu
11. etika športu
12. didaktika športového tréningu
13. šport a právo
14. výživa v športe
15. základy vedeckej práce v športe
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Učebné plány vzdelávacieho programu pre získanie kvalifikácie trénera III. stupňa –
špeciálna časť
Počet vyučovacích hodín
P.Č
.

Predmet

Teória/Prax

Charakteristika
predmetu

Poznámka

TŠ

Rn
R

ID
O

1

Akrobaticko gymnastická
príprava vo
výkonnostných a
vrcholových
športových
tancoch
Veda a výskum v
športových
tancoch

Prax

Rozvoj pohybovej
gymnastickej
a tanečno-rytmickej
pohybovej
prípravy, rozvoj
koordinačných
schopností
Vedecko výskumné
sledovania v
športových tancoch

Spoločná
výuka

6

6

6

Spoločná
výuka

2

2

2

2

Teória

5

Štandardné tance
pre vrcholový
šport

Prax

Princípy, technika,
vybrané figúry
voľného repertoára

Rozdelená
výuka

20

x

x

6

Latinskoamerické
tance pre
vrcholový šport

Prax

Princípy, technika,
vybrané figúry
voľného repertoára

Rozdelená
výuka

20

x

x

7

RnR Akrobatický
rokenrol pre
výkonnostný šport
RnR - Boogiewoogie pre
vrcholový šport

Prax

Rozdelená
výuka

x

36

x

Rozdelená
výuka

x

4

x

Tance IDO pre
vrcholový šport Artistic /
Performing Arts
dances

Prax

Princípy, technika
vybraných
akrobatických
cvičebných tvarov
Princípy, technika
vybraných
akrobatických
cvičebných tvarov
Princípy, technika
jednotlivých
tanečných disciplín
IDO

Rozdelená
výuka

x

x

15

8

9

Prax

36

10

Tance IDO pre
vrcholový šport Street / Urban
Dance

Prax

Princípy, technika
jednotlivých
tanečných disciplín
IDO

Rozdelená
výuka

x

x

15

11

Tance IDO pre
vrcholový šport Párové tance

Prax

Rozdelená
výuka

x

x

10

12

Metodika
a didaktika
štandardných
tancov pre
vrcholový šport
Metodika
a didaktika
latinskoamerickýc
h tancov pre
vrcholový šport
Metodika
a didaktika
akrobatického
rokenrolu a
boogie-woogie pre
vrcholový šport
Metodika tancov
IDO pre
vrcholový šport Artistic /
Performing Arts
dances

Teória

Princípy, technika
jednotlivých
tanečných disciplín
IDO
Metódy výučby
štandardných
tancov

Rozdelená
výuka

4

x

x

Teória

Metódy výučby
latinskoamerických
tancov

Rozdelená
výuka

4

x

x

Teória

Metódy výučby
akrobatického
rokenrolu

Rozdelená
výuka

x

8

x

Teória

Metódy výučby
tancov IDO

Rozdelená
výuka

x

x

3

16

Metodika tancov
IDO pre
vrcholový šport Street / Urban
Dance

Teória

Metódy výučby
tancov IDO

Rozdelená
výuka

x

x

3

17

Metodika tancov
IDO pre
vrcholový šport Párové tance

Teória

Metódy výučby
tancov IDO

Rozdelená
výuka

x

x

2

13

14

15

37

18

Biomechanická
analýza pohybu v
tanci

Teória

19

Aktuálny systém
hodnotenia vo
vrcholovom
tanečnom športe
(štandardné a
latinskoamerické
tance)
Aktuálny systém
hodnotenia vo
vrcholovom
akrobatickom
rokenrole a
boogie-woogie

Teória

Aktuálny systém
hodnotenia vo
vrcholových
tancov IDO
(Artistic /
Performing Arts
dances, Street /
Urban Dance,
Párové tance)
Motorické učenie
v športových
tancoch

Teória

Kompenzačné
cvičenia
v športových
tancoch

20

21

22

23

Spoločná
výuka

6

6

6

Rozdelená
výuka

6

x

x

Zásady a spôsob
hodnotenia na
súťaži, štruktúra
delenia
hodnotiacich
kritérií, skating
systém, súťažný
poriadok
Zásady a spôsob
hodnotenia na
súťaži, štruktúra
delenia
hodnotiacich
kritérií, skating
systém, súťažný
poriadok

Rozdelená
výuka

x

6

x

Rozdelená
výuka

x

x

6

Teória

Základné pojmy
a kategórie,
algoritmické
postupy, tempo
a presnosť
motorického učenia

Spoločná
výuka

4

4

4

Teória/Prax

Kompenzačné
cvičenia pre
tanečníkov
v tréningu, svalová
rovnováha
a nerovnováha,
dýchanie
a relaxácia ako
súčasť
tréningového

Spoločná
výuka

4

4

4

Teória

Kinematické
a dynamické
charakteristiky
pohybu
Nový spôsob
hodnotenia
športového
(tanečného) výkonu
– jeho aplikácia do
trénerskej praxe

38

procesu

24

Diagnostika
trénovanosti
v tanci

Teória/Prax

25

Kondičná príprava
v športových
tancoch

Teória/Prax

Technika cvičenia
v posilňovni

Teória/Prax

26

27

28

29

Rozvoj
koordinačných
schopností
v športových
tancoch
Plánovanie
v tréningovom
procese

Teória/Prax

Doping
v športových
tancoch
Tanečný šport

Teória

Teória

Prax

Fyziologické,
motorické
a somatické
charakteristiky
z hľadiska veku
a trénovanosti
Rozvoj kondičných
schopností
špecifickými
prostriedkami
Teoretické
vedomosti a
praktické
skúsenosti s
kondičným
tréningom
Rozvoj
koordinačných
schopností
špecifickými
prostriedkami
Periodizácia fáz
a mikrofáz
tanečného tréningu
v celoročnom cykle
a ich variabilita
v etapách
vrcholovej tanečnej
prípravy
Formy, metódy,
WADA

Spoločná
výuka

4

4

4

Spoločná
výuka

4

4

4

Spoločná
výuka

2

2

2

Základné techniky
a princípy pohybu

Rozdelená
výuka
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Spoločná
výuka

6

6

6

Spoločná
výuka

4

4

4

2

2

2

x

4

4

30

Akrobatický
rokenrol

Prax

Základné techniky
a princípy pohybu

Rozdelená
výuka

4

x

4

31

Tance IDO

Prax

Základné techniky
a princípy pohybu

Rozdelená
výuka

4

4

x

32

Metodika
záverečnej práce
III. kvalifikačného
stupňa

Teória

Základy
a metodické zásady
pri písaní
záverečnej práce
III. stupňa
Celkový počet hodín

Spoločná
výuka

2

2

2

108

108

108

40

Vzor certifikátu trénera III. kvalifikačného stupňa
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PRÍLOHA Č. 2
PROTOKOL O VYKONANÍ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY ZO ŠKOLENIA TRÉNEROV
......... KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA
MIESTO KONANIA: .............................. DÁTUM KONANIA: ..................................
Všeobecná časť – skúška:
Výsledok
Meno a Priezvisko
Miesto a dátum konania
skúšky

Špeciálna časť – skúška:
Meno a Priezvisko

Zloženie skúšobnej komisie:
Meno a Priezvisko
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Písomný
test

Praktická
skúška

Odborná kvalifikácia

........................................
........................................
predseda skúšobnej komisie člen skúšobnej komisie

Seminárna /
záverečná
práca

Výsledok
skúšky

Funkcia v skúšobnej
komisii

........................................
člen skúšobnej komisie

PRÍLOHA Č. 3

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM TRÉNERA
....... . KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA
Priezvisko: ................................................................ Meno: ...................................................
Dátum narodenia: ................................................... Titul pred: .................... za: ...................
Adresa: ........................................................................ Obec: ...........................................
PSČ: ............................
Mobil: ....................................................

e-mail: ...........................................................

Evidenčné číslo SZTŠ: ............................................................

Športová špecializácia a dosiahnutá výkonnostná trieda:
•

AKROBATICKÉHO ROKENROLU

kategória: ...............................................

•

TANEČNÝCH DISCIPLÍN IDO

kategória: ...............................................

•

TANEČNÉHO ŠPORTU

ŠTT: .................... LAT: ....................

Dolu podpísaný (-á) sa prihlasujem na štúdium trénera .... . kvalifikačného stupňa a
prehlasujem, že som si preštudoval (-a) Smernicu SZTŠ pre vzdelávanie trénerov a som si
vedomý (-á) všetkých svojich práv a povinností počas štúdia.
Som si vedomý (-á), že v prípade opustenia štúdia z dôvodu vylúčenia alebo iných dôvodov
(okrem dôvodu zrušenia štúdia zo strany SZTŠ) mi nebudú mnou vynaložené finančné
prostriedky vrátené.
Poplatok: .......... €
Zaplatený dňa: ................................................
V ............................................., dňa ............................. Podpis:
.......................................................
Prílohy:
•
•
•
•
•
•

kópia maturitného vysvedčenia,
kópia štartovného preukazu s dosiahnutou triedou, originál preukazu priniesť k nahliadnutiu,
respektíve výsledky z KSIS,
kópia diplomu trénera tanečného športu I./II. kvalifikačného stupňa (pri prihláške na vyšší stupeň),
kópia občianskeho preukazu,
súhlas so spracovaním osobných údajov,
profesijný životopis.
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PRÍLOHA Č. 4

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Meno/priezvisko: _____________________________________________
Dátum narodenia: _____________________________________________
(ďalej len „dotknutá osoba“ )
Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
prevádzkovateľovi:
Prevádzkovateľ: Slovenský zväz tanečného športu, Škultétyho 1, 831 03 Bratislava
IČO: 00 684 767
DIČ: 20 2084 8698
v rozsahu: predloženom v mojej prihláške na trénera vrátane _____ ks príloh
na účel: uloženia osobných údajov v databáze trénerov SZTŠ
súhlas poskytujem na obdobie1: _______________
(uveďte počet mesiacov alebo rokov, alebo presný dátum do ktorého nám súhlas
poskytujete)
Dátum _____________________

1

______________________________
podpis dotknutej osoby

V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať
súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv
na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred
poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá
osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.
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