ZÁPISNICA č.1/2021
Zo zasadnutia Výboru sekcie Tanečného športu SZTŠ, konaného dňa 9.7.2021

Prítomní:

Peter Ivanič (P), Petr Horáček (PH), Matej Chren (MC), Miroslav
Víťazka (MV), Pavel Imre (PI)

Hosť:

Veronika Špániková (generálny sekretár, GS)

Zápisom poverená: V.Špániková
Overovateľ zápisu: P.Imre
Kontakty na členov Výboru sekcie TŠ SZTŠ:
Peter Ivanič
Petr Horáček
Pavel Imre
Miroslav Víťazka
Matej Chren

peter.ivanic@zsdis.sk
horacekpetr@gmail.com
pavelimre.pi@gmail.com
vitazka.Miroslav@zsr.sk
matejchren@gmail.com

+421 905 245 008
+421 905 297 222
+421 905 963 364
+421 903 585 418
+421 904 618 238

Rokovanie o 17:17 otvoril, viedol a o 20:10 ukončil p. Ivanič – prezident SZTŠ
PROGRAM ZASADNUTIA:
KONTROLA ÚLOH
splnené:
*ÚLOHA: 4/2020 Evidenčný úsek
Evidenčný úsek zorganizuje stretnutie aktuálnych sčítateľov súťaží SR. Stanovia podmienky zaškolenia
potenciálnych kandidátov na nových sčítateľov a tiež požiadavky na potrebné HW a SW vybavenie.
trvajúce:
*SÚ 1/2/2016, SÚ a VÚ vypracuje štatút reprezentanta
* SU3/1/2016, vedúci SÚ na základe podkladov od hospodára doplní Nominačný poriadok o zásady
financovania účasti párov na štatutárnych súťažiach WDSF
*ÚLOHA: 3/2020 Urgovať Attilu Molnára, tvorcu AJS sčítacieho softvéru pre SZTŠ, aby tento softvér bol
licencovaným softvérom pre sčítavanie WDSF súťaží.
P.Ivanič prerokuje s A.Molnárom WDSF licencovanie AJS SW pre SZTŠ, viď ÚLOHA. 3/2020.
PRaL:
*ÚLOHA: PRaL – 5/9/2018 Doriešenie tréningového denníka pre reprezentáciu

BODY PROGRAMU:
1. Nové zväzové údaje – zmena názvu, sídla, vedenia (P, PH)
2. Pripravenosť MSR ŠTT, 10T, LAT (P, PH, PI) – zmluvy, zahraniční rozhodcovia,
štáb + rozhodcovia SZTŠ, propozície, ubytovanie, informácie pre štáb a rozhodcov,
obmedzenia COVID
3. Termíny MSR a SLP 2022, konkurz (P, PI) – konkurzné podmienky, vypísanie
konkurzu, vyhodnotenie konkurzu
4. Štatutárne súťaže SVK – SOCH, KE Open (PH) – pozvánky, rozhodcovia a štáb,
organizácia, súčinnosť zväzu, TV záznam
5. Nominácie na štatutárne súťaže WDSF (PI, GS) – nominácie vybavené, nevybavené,
ďalší postup
6. Reprezentačný tím – TŠ (PI, GS)
7. SLP – propozície, TV záznam (PI, PH)
8. Vzdelávanie trénerov I. – výsledok, zoznam absolventov z TŠ (MC)
9. Skúšky rozhodcov – výsledok, zoznam (MC)
10. Reprezentačné sústredenia 2021 – plán (MC)

11. Iné vzdelávacie aktivity 2021 – plán (MC)
12. Talentovaná mládež – zoznam, aktivity (MC)
13. Rozdelenie práce v úsekoch (P, PI, MC)
14. AGM WDSF, AGM PD WDSF (PH)
15. Webová stránka (GS, PH, MV)
16. Tanečný šport (PH)
17. Prestupy (MV)
18. Nezrovnalosti v evidencii – kluby, členovia (MV)
19. Športový portál (MV, GS)
20. Nákup HW noví sčitatelia (MV) – špecifikácia, konkurz
21. Membery (MV) – nasadenie, evidenčný poriadok
22. Plán zasadnutí (P)
23. Plán práce (P) – konkurzy, vyhodnotenia, zmeny poriadkov – súťažný, kvalifikačný,
evidenčný
24. Rokovanie výboru, úsekov (P) – pozvánka, podklady, zápis, rozpočty, vyúčtovanie
25. Kontrola zostávajúcich úloh z ostatnej zápisnice
ROKOVANIE:
1. Nové zväzové údaje – zmena názvu, sídla, vedenia
Ú Výbor TŠ 1/2021: Vyhotoviť nové pečiatky, hlavičkový papier pre celozväzové aj sekčné
účely z dôvodu zmeny názvu a sídla SZTŠ.
Zodpovedná: V.Špániková
termín: august/2021
Uznesenie: Výbor sekcie TŠ žiada všetkých skúšajúcich za jednotlivé úseky, aby doručili na
sekretariát všetky podklady a výsledky skúšok a testov z dôvodu kompletizácie archívu.
Ú Výbor TŠ 2/2021: Požiadať všetky úseky o kooperáciu pri kompletizácii archívu
Zodpovedná: V.Špániková
termín: 30.7.2021
2. Pripravenosť MSR ŠTT, 10T, LAT – zmluvy, zahraniční rozhodcovia, štáb + rozhodcovia
SZTŠ, propozície, ubytovanie, informácie pre štáb a rozhodcov, obmedzenia COVID
Informácia P.Ivanič, P.Horáček
MSR ŠTT pripravené: rozhodcovia, tieňový rozhodcovia, dĺžka skladieb, AJS hodnotiaci
systém, vylosované tance...
MSR 10T v príprave: propozície, letenky, hotel objednávka, zmluva pripravená
MSR LAT: v procese prípravy zmluvy
3. Termíny MSR a SLP 2022, konkurz – konkurzné podmienky, vypísanie konkurzu,
vyhodnotenie konkurzu
P.Imre informoval o plánovaných termínoch MSR v roku 2022 a tiež SLP a Superpohára 2022.
Zmeny termínov sa ešte môžu udiať v závislosti od pandemickej situácia.
Uznesenie: Výbor sekcie TŠ jednomyseľne schvaľuje navrhnuté termíny bez zmeny
konkurzných podmienok.
Ú Výbor TŠ 3/2021: Vyhlásiť konkurzy na organizátorov MSR a SLP.
Zodpovedný: P.Imre
termín: 31.7.2021
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4. Štatutárne súťaže SVK – SOCH, KE Open– pozvánky, rozhodcovia a štáb, organizácia,
súčinnosť zväzu, TV záznam
P.Horáček informoval o prebiehajúcich prípravách a protipandemických nariadeniach v rámci
organizácie WDSF štatutárnych súťaži v Košiciach a Bratislave. Najväčším problémom sú
aktuálne protipandemické nariadenia pre krajiny mimo EÚ a povinná karanténa.
Taktiež informoval, že obe podujatia majú záštitu SOŠV.
5. Nominácie na štatutárne súťaže WDSF – nominácie vybavené, nevybavené, ďalší
postup
P.Imre informoval o aktuálnych vykonaných a čakajúcich nomináciách na WDSF štatutárne
súťaže.
Ú Výbor TŠ 4/2021: Nominovať páry na Svetový pohár LAT a MS Dospelých ŠTT.
Zodpovedná: V.Špániková
termín: 15.7.2021
6. Reprezentačný tím – TŠ
Ú Výbor TŠ 5/2021: Pripraviť po MSR ŠTT 2021 tabuľku reprezentačného tímu TŠ a zverejniť
na www.szts.sk. Následne tabuľku aktualizovať po každých MSR.
Zodpovedná: V.Špániková
termín: 15.7.2021
7. SLP – propozície, TV záznam
Ú Výbor TŠ 6/2021: Odoslať tabuľku rozdelenia live streamov zo súťažných podujatí SÚ.
Pripraviť objednávky na live streamy a záznamy, odoslať TV spoločnostiam kontakty na
organizátorov jednotlivých podujatí.
Zodpovedná: V.Špániková
termín: 31.7.2021
Ú Výbor TŠ 7/2021: Preveriť možnosti propagácie súťažných podujatí aj v iných televíznych
kanáloch (TV športové noviny Markíza, JOJ , TA3...).
Zodpovedný: P.Horáček
termín: 31.8.2021
8. Vzdelávanie trénerov I. – výsledok, zoznam absolventov z TŠ
VÚ odoslal Výboru sekcie TŠ výsledky vzdelávania trénerov 1.kvalifikačného stupňa.
Uznesenie: Výbor sekcie TŠ požaduje do budúcna, aby boli pri výsledkoch skúšok uvedení aj
neúspešní frekventanti a frekventanti s prerušeným, resp. neukončeným vzdelávaním. Ďalej
požaduje, aby VÚ elektronicky zasielal kópie diplomov absolventov Evidenčnému úseku
v predstihu pred ich odovzdaním absolventom.
Ú Výbor TŠ 8/2021: Informovať absolventov vzdelávania trénerov a rozhodcov, že pre získanie
licencie a zápis do evidenčného systému je potrebné odovzdať Evidenčnému úseku aj Súhlas
GDPR, potvrdenie úhrady licenčného poplatku a výpisu z registra trestov (len noví tréneri).
Zodpovedný: VÚ
termín: 31.7.2021 a pri každom ďalšom vzdelávaní
9. Skúšky rozhodcov – výsledok, zoznam
VÚ odoslal Výboru sekcie TŠ výsledky skúšok rozhodcov 2021.
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Uznesenie: Výbor sekcie TŠ žiada všetkých skúšajúcich najneskôr do 31.7.2021 odovzdať do
archívu všetky testy a výsledky skúšok rozhodcov. Skúšajúcich bude informovať vedúci VÚ.
10. Reprezentačné sústredenia 2021 – plán
M.Chren informoval, že je potrebné schválenie predloženej smernice Štatútu reprezentanta.
Výbor diskutoval o možnostiach formy reprezentačných sústredení (spoločné sústredenia
rôznych vekových kategórii, slovenský lektori...)
11. Iné vzdelávacie aktivity 2021 – plán
VÚ plánuje otvoriť na jeseň vzdelávanie trénerov III. kvalifikačného stupňa a rôzne vzdelávacie
aktivity pre nový reprezentačný tím (antidoping, výživa a životospráva...)
Ú Výbor TŠ 9/2021: Predložiť plán represústredení a vzdelávacích aktivít do konca roku 2021
Zodpovedný: M.Chren
termín: najbližšie zasadnutie výboru
12. Talentovaná mládež – zoznam, aktivity
VÚ a MVK určia, kto je talentovaná mládež a pripravia špeciálne aktivity pre túto skupinu
športovcov.
13. Rozdelenie práce v úsekoch
Ú Výbor TŠ 10/2021: Vedúci jednotlivých úsekov Sekcie TŠ pripravia rozdelenie úloh
a kompetencií na jednotlivých členov úseku a odošlú ich Výboru TŠ.
Zodpovední: VÚ, SÚ
termín: 31.7.2021
P.Imre položil otázku ohľadne školení a nasadzovaní inšpektorov. M.Chren informoval
o úvahách VÚ rozšíriť základný repertoár. P.Horáček v rámci tejto otázky poznamenal, že by
SZTŠ mohlo vytvoriť spoločný zdroj informácií, alebo aspoň študijných titulov pre jednotlivé
štúdiá a školenia SZTŠ. Týmito otázkami sa budú zaoberať SÚ a VÚ.
14. AGM WDSF, AGM PD WDSF
P.Horáček informoval o aktuálnej situácii a príprave volieb WDSF.
Delegáti: AGM WDSF- P.Horáček a P.Ivanič, AGM PD WDSF – P.Horáček
15. Webová stránka
V príprave na spustenie od jesene 2021
16. Tanečný šport
P.Horáček informoval o plánovanom obsahu nadchádzajúceho čísla časopisu Tanečný šport.
Ú Výbor TŠ 11/2021: Pripraviť redakčný plán a informovať Výbor sekcie TŠ a aj Prezídium
SZTŠ o plánovanom obsahu čísiel pre prípadné doplnenia a úpravy.
Zodpovední: P.Horáček
termín: najbližšie zasadnutie a priebežne
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17. Prestupy
M.Víťazka informoval o prestupoch v aktuálnom prestupovom období. Zoznam je zverejnený na
webe.
18. Nezrovnalosti v evidencii – kluby, členovia
M.Víťazka informoval, že všetky nezrovnalosti sú aktuálne v stave riešenia. Je potrebné
aktualizovať evidenciu klubov a členov. V krátkom čase sa pripravuje prechod na Membery
evidenčný systém.
Ú Výbor TŠ 12/2021: Pripraviť zoznam nedoriešených nezrovnalostí u klubov a členov.
Zodpovední: M.Víťazka
termín: najbližšie zasadnutie
19. Športový portál
M.Víťazka informoval, že na najbližšom stretnutí Membery prebehne kontrola a zjednotenie
s požiadavkami portálu.
Otázke zverejňovania dokumentov na športovom portáli sa bude venovať Prezídium.
20. Nákup HW noví sčitatelia– špecifikácia, konkurz
Uznesenie: Výbor sekcie TŠ jednomyseľne schvaľuje nákup HW pre sčitateľov (wifi router,
iPady) podľa požiadaviek. Nákup zariadení sa bude realizovať výberovým konaním, keďže sa
jedná o zákazku nad 5000€.
Ú Výbor TŠ 13/2021: Pripraviť požiadavky na HW pre sčitateľov a preveriť podmienky a ceny
na trhu.
Zodpovední: EÚ a V.Špániková
termín: august/2021
21. Membery– nasadenie, evidenčný poriadok
M.Víťazka informoval, že predpokladaný termín spustenia Membery evidenčného systému je
1.9.2021. Je potrebné vykonať zaškolenie klubových manažérov a matrikárov SZTŠ.
Ú Výbor TŠ 14/2021: Pripraviť zoznam všetkých členov SZTŠ, ktorý majú alebo dosiahnu 23
rokov v termíne od 1.1.2021 do 30.10.2021 ako podklad pre výpočet príspevku klubom z PUŠ.
Zodpovední: M.Víťazka
termín: 10.8.2021
22. Plán zasadnutí
Najbližšie zasadnutie Výbor sekcie TŠ 6.9.2021 v Bratislave o 16:00.
Ostatné body programu pre krátkosť času neboli prerokované a presúvajú sa na najbližšie
rokovanie.
V Bratislave 13.7.2021
Predsed Výboru sekcie TŠ SZTŠ:

v.r.

Zapísala: Veronika Špániková

v.r.

Overil: Pavel Imre

v.r.
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