ZÁPIS Z HLASOVANIA
č.4/2021
Prezídium sekcie TŠ SZTŠ konaného dňa 11.5.2021 online
Zúčastnení:
Ospravedlnený:
Zápisom poverená:

Petr HORÁČEK, Peter IVANIČ, Matej CHREN, Miroslav VÍŤAZKA,
Tomáš SUROVEC,
V.Špániková

Predmet hlasovania:
P. Ivanič, vedúci súťažného úseku TŠ SZTŠ, požiadal prezídium sekcie TŠ SZTŠ o hlasovanie per
rollam ohľadne zmeny/ponechania termínov Majstrovstiev Slovenska 2021 v tanečnom športe na
základe podnetov z členskej základne.
Podnet: Návrh Petra Modrovského zaslaný Prezídiu a súťažnému úseku TŠ SZTŠ 10.5.2021.
„Na základe podnetov od rodičov, najmä detskej vekovej kategórie je pre nás účasť na Majstrovstvách v
štandarde a 10tich tancoch nemožná nakoľko termín je veľmi skoro, deťom pribudli 2 tance a nie sme schopní
ich v tak krátkom čase pripraviť.
Po všetkých stránkach si myslím, že by bolo dobré spojiť Majstrovstvá (STT, LAT a 10 tancov), spojiť sily na
záchranu tanečného športu. Urobiť krásne Majstrovstvá pre naše páry. Myslím si, že aj pre páry a rodičov bude
jednoduchšie zladiť si všetko na jeden termín ako na začiatok, stred a koniec leta.
Predbežne som preveril:
Miesto: TK Slávia STU Bratislava, Májova 21, 850 05 Bratislava - Petržalka. (miesto konania súťaže Grand Gala)
Dátum dostupnosti sály: 30.8. - 5.9.2021
Viem sľúbiť podporu v rámci kulís, kobercov, parketu a know how v rámci organizácie v tomto priestore. Tiež
mediálnu podporu.
Mojim zámerom nie je niekomu “zobrať” organizáciu Majstrovstiev SR, len sa snažím ponúknuť koncept
jednoduchší pre všetkých a budem rád keď budeme túto myšlienku spoločne rozvíjať aj s ostatnými skúsenými
organizátormi súťaží a vedúcimi tanečných klubov.
PS: Veľký benefit spojenia Majstrovstiev je aj v tom, že v prípade zlej „Covid situácie“ vieme všetko presunúť
do bubliny.“

Stanovisko Súťažného úseku TŠ SZTŠ: Príprava MSR od vypísania konkurzu na organizátora až po ich
uskutočnenie je dlhotrvajúci proces s množstvom väzieb na zdroje i účastníkov. Samotné
majstrovstvá sú najdôležitejšími súťažami zväzu, zúčastnených párov a klubov, výrazne ovplyvňujú
zostavu reprezentačného tímu a tým aj medzinárodné výsledky slovenských párov, od čoho sa odvíja
príspevok štátu na činnosť národného športového zväzu. Vedenie sekcie i príslušní funkcionári
zodpovedne pristupujú ku všetkým podnetom, ktoré môžu mať vplyv na MSR, alebo sa ich priamo
týkajú a pri ich posudzovaní berú do úvahy všetky známe okolnosti a možné riziká.
Vedúci SÚ sekcie Tanečného športu počas pandémie viackrát rokoval s organizátormi MSR 2021, ktorí
vyšli z konkurzu vypísaného 7.9.2020. Výsledkom rokovaní bolo definovanie požiadaviek
vyhlasovateľa i organizátorov MSR s ohľadom na prípadné opatrenia (menší počet účastníkov;
pridaná kategória Deti II; požiadavky na ozvučenie, osvetlenie, vzhľad sály s ohľadom na online
prenosy; podmienky účasti – športovci, diváci, zahraniční rozhodcovia s ohľadom na prípadné

pandemické opatrenia; deľba súťaží do blokov; minimalizovanie, prípadne úplné zrušenie
galaprogramu; zmena finančných podmienok – menej párov, divákov, skoro žiadni sponzori, menšia
podpora od municipalít a pod.), ako aj viacnásobná zmena termínu.
Termíny MSR 2021 boli stanovené na 10.7 MSR ŠTT Levice, 7.8. MSR 10T Poprad, 28.8.2021 MSR LAT
Nové Zámky na základe termínových možností športových hál, dostatočného predstihu s ohľadom na
nominácie na ME, MS, ktoré sú potupne dopĺňané do súťažného kalendára od septembra, až do
konca roku 2021. Základnou podmienkou pre uskutočnenie MSR, vzhľadom na zákaz športovej
činnosti v SR, bolo povolenie športových tréningov v páre aspoň individuálne 2 mesiace pred MSR.
SÚ si uvedomoval netradičný termín MSR, ktorý zasahuje do dovolenkového obdobia a celých letných
prázdnin žiakov a študentov. Netradičná situácia si však vyžiadala netradičné riešenie, ktoré preverí u
všetkých potenciálnych účastníkov ich angažovanosť v tanečnom športe.
SÚ sa v maximálne možnej miere snažili zachovať zaužívaný a osvedčený systém MSR, ktorý doteraz
nemal odporcov, pričom mal na zreteli najmä:
• prípravu párov,
• prípravu a nominácie reprezentantov na ME, MS, ktorí vzídu z MSR,
• záväzky voči organizátorom MSR (rezervované haly, hotely, rokovania so sponzormi, samosprávou,
dodávateľmi služieb),
• účasť zahraničných rozhodcov (viackrát zmenený termín u potvrdených zahraničných rozhodcov),
• súťaže v kalendári SZTŠ plánované v jesennom a zimnom období.
Návrh: Prezídium súhlasí s ponechaním pôvodných termínov stanovených pre konanie MSR
v tanečnom športe 2021:
10.07.2021
07.08.2021
28.08.2021

Majstrovstvá SR 2021 v štandardných tancoch, Levice
Majstrovstvá SR v 10T 2021, Poprad
Majstrovstvá SR 2021 v latinskoamerických tancoch, Nové Zámky

Hlasovanie:
A súhlasím
B nesúhlasím
C zdržal som sa
Výsledok hlasovania:
A)
4
B)
0
C)
0
Prijaté uznesenie:
Prezídium sekcie TŠ SZTŠ súhlasí s ponechaním aktuálnych termínov pre
MSR 2021v tanečnom športe, ako sú uvedené vyššie.
Zapísal:

12.5.2021

Mgr. Veronika Špániková

podpis:

v.r.

