Zápisnica č. 1/2021
zo zasadnutia online Prezídia sekcie tanečného športu SZTŠ dňa 24.01.2021 a 28.1.2021
Prítomní: P. Horáček, P. Ivanič, M. Chren, M. Víťazka, T. Surovec
Ospravedlnený:
Hosť: M. Špánik (24.1.2021)
Rokovanie o 10:10 otvoril, viedol a o 11:30 ukončil p. Horáček - prezident SZTŠ .
Program zasadnutia Prezídia sekcie TŠ SZTŠ:
BODY ROKOVANIA
DŇA 24.01.2021
1. Projekt podpora tréningovej činnosti párov v karanténnom stredisku -Projekt
zachráňte Willyho
Návrh projektu na schválenie:
Termín : 8.-15. 2. 2021
- nástup pondelok, preukázanie sa negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR covid testu
nie starším ako 72 hodín, absolvovanie RT-PCR testu na covid 19, čakanie na výsledok testu (cca
20-24 hodín pobyt v karanténnom pavilóne so stravou)
- v prípade pozitívneho testu jedného z páru následne celý pár (alebo tréner) opúšťa KC bez storno
poplatkov (hradí sa len 1 nocľah a využitá strava)
- presun do KC, tréningový proces podľa pripraveného harmonogramu ( začiatok v závislosti od
dodania výsledkov testov)
- ukončenie v pondelok

Cieľové skupiny :
a) členovia reprezentačného výberu SR v tanečnom športe vekových ktg. junior I a II, mládež ,
do 21 rokov a dospelí (podľa výsledkov MSR 2020) s uhradeným členským poplatkom
SZTŠ a súťažnou licenciou pre rok 2021
- tieto páry budú hradiť len príspevok na stravu vo výške 200,- Eur/osoba a cestovné
náklady, spojené s dopravou na/z sústredenia
- ostatné pobytové a tréningové náklady bude hradiť zväz. Ide o ubytovanie na 7
nocí, PCR test, náklady s prenájmom tréningových plôch, všetky skupinové lekcie a
prednášky, CP a individuálne lekcie s nominovanými slovenskými lektormi v
rozsahu stanovenom MVK a prezídiom sekcie TŠ.
b) páry z ľubovoľného klubu sekcie TŠ s uhradenou klubovou licenciou a súťažnou licenciou
tanečného páru pre rok 2021
- tieto páry budú mať od SZTŠ hradený PCR test a všetky skupinové aktivity
(skupinové lekcie STT a LAT, 2 x denne CP, kondičné tréningy, prednášky)
- samostatne si budú hradiť cestovné náklady, pobytové náklady vo výške cca 425
Eur/osoba ( 7 x nocľah a strava) a individuálne lekcie
- individuálne lekcie (jednotná cena 30,-Eur/pár/45 min.) bude možné objednať po
uzávierke prihlášok a zistení naplnenosti sústredenia, platiť sa budú na mieste oproti
PPD
Všetky uvedené percentá nezahŕňajú cestovné náklady, tie si každý účastník hradí sám.
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Personálne zabezpečenie :
Hlavný koordinátor projektu + lektor pre kondičnú prípravu, ŠTT a skupinové aktivity :
Mgr. Milan Špánik, PhD.
Lektori LAT :
Mgr. Matej Chren, PhD.,Kristína Takáč Horvátová, Pavel Imre, Bc. Marieta Plačková
Lektori ŠTT :
Mgr. Petr Horáček , Ing. Tomáš Surovec , Henrieta Vadkerti , Jozef Kovács
Cestovné si hradia sami, 1 lekciu denne odučia bezplatne ako kompenzáciu pobytových nákladov.
Maximálna kapacita :
- 35 párov
- v prípade párov majú prednosť členovia reprezentácie (ohľadom účasti a prideľovania
individuálnych lekcií)
- ostatní záujemcovia budú posudzovaní podľa nasledujúcich kritérií : vek (páry ktg. dospelí , do 21
rokov a mládež majú prednosť pred juniorskými pármi), výsledky na MSR 2020 , výkonnostná
trieda (vyššia VT má prednosť)
Po ukončení prihlášok cez KSIS bude zverejnený finálny zoznam párov určený na základe vyššie
uvedených kritérií výberu.
Predbežný návrh dennej programovej skladby sústredenia (tréningová jednotka 45-60 minút):
1. kondičný tréning
2. skupinový seminár ŠTT
3. skupinový seminár LAT
4. spoločné CP I. a II.
5. doplnkové aktivity – teambuilding (prednášky, tabuľová diskusia po vekových ktg.,
vedomostné súťaže)
6. meranie výkonnosti a zdravotných parametrov pre potreby výskumu FTVŠ a SZTŠ
(testovanie nového prístroja spiroergometra v prípade včasného dodania prístroja).
Rozpočet:
Cena za osobu / noc Celkovo suma / 7 nocí Suma za pobyt
Ubytovanie:

28,10 €

196,70 €

Strava:

30,00 €

225,00 €

PCR test:

70,00 €

70,00 €

Štáb
Ubytovani
e:
Strava:
PCR test:

491,70 €

Cena za
osobu / noc

Počet
osôb

Celková suma
/noc

Celkovo suma / 7
nocí

28,10 €
30,00 €

9
9

252,90 €
270,00 €

1 770,30 €
2 025,00 €

70,00 €

9

630,00 €

630,00 €

Suma pobyt
celkovo

4 425,30 €

Odhadované náklady SZTŠ maximálne do 38 000€.
Návrh projektu bol schválený prezídiom sekcie tanečného športu SZTŠ jednomyseľne.
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ROKOVANIE DŇA 28.1.2021
Nakoľko bolo 25.1.2021 medializované, že sa v karanténnom centre, aj napriek prísnym
opatreniam, objavilo ochorenie Covid-19, bolo zvolané ďalšie online zasadnutie.
Svoju účasť aj napriek informácii potvrdili všetci vybraní lektori až na dvoch. Mgr. Matej Chren,
PhD. dostal v priebehu týždňa informáciu o dátume svojej habilitačnej prednášky, ktorá koliduje
s dátumom pobytu v bubline a Pavel Imre ospravedlnil svoju účasť z rodinných dôvodov.
Návrh náhradných LAT lektorov (v poradí):
1. Juraj Fáber
2. Tomáš Uváček
3. Tomáš Tanka
4. Jiří Hein
Prezídium navrhlo aj dva posuny v dátume:
- 15.2.-22.2.2021
- 22.2.-1.3.2021
Prezídium jednomyseľne schválilo návrh náhradných LAT trénerov. O novom termíne prebehne per
rollam hlasovanie bezodkladne po potvrdení voľných kapacít KC v daných termínoch.

Zapísal: Mgr. Petr Horáček
26.01.2021 a 29.1.2021
Overil: Mgr. Matej Chren, PhD., Ing. Peter Ivanič, Ing. Miroslav Víťazka a Ing. Tomáš Surovec
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