ZÁPISNICA č.2/2021
Zo zasadnutia Výboru sekcie Tanečného športu SZTŠ, konaného dňa 6.9.2021

Prítomní:

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

Zápisom poverený: Ivanič
Overovateľ zápisu: Chren
Rokovanie o 16:35 otvoril, viedol P.
Odchod z rokovania : PH 18:30, MC 20:00.
Rokovanie ukončil o 20:30 P
PROGRAM ZASADNUTIA:
1. Kontrola úloh z ostatnej zápisnice
2. Zmena sídla, presun agendy GS, výberové konanie – (P, PH)
3. Vyhodnotenie MSR, organizátorov (PI)
4. Konkurz na organizátora 4.kola SLP (PI)
5. Vyhodnotenie konkurzu MSR a SLP 2022 (P, PI) – kedy, ako
6. Zahraniční rozhodcovia MSR 2022 (PI) - kedy
7. Štatutárne súťaže – Košice Open
8. SLP – TV záznam (PH)
9. Vzdelávanie trénerov III. – podmienky, začiatok (MC)
10. Reprezentačné sústredenia 2021 – plán (MC)
11. Talentovaná mládež – zoznam, aktivity (MC)
12. Rozdelenie práce v úsekoch (P, PI, MC)
13. Rôzne
14. Termín ďalšieho zasadnutia

BODY PROGRAMU:
1. Kontrola úloh z ostatnej zápisnice
Splnené:

Ú Výbor TŠ 1/2021: Vyhotoviť nové pečiatky, hlavičkový papier pre celozväzové aj sekčné účely
z dôvodu zmeny názvu a sídla SZTŠ – presun plnenia na Prezídium
Ú Výbor TŠ 2/2021: Požiadať všetky úseky o kooperáciu pri kompletizácii archívu
Ú Výbor TŠ 3/2021: Vyhlásiť konkurzy na organizátorov MSR a SLP.
Ú Výbor TŠ 4/2021: Nominovať páry na Svetový pohár LAT a MS Dospelých ŠTT.
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.
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
Ú Výbor TŠ 9/2021: Predložiť plán represústredení a vzdelávacích aktivít do konca roku 2021
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.
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.

Trvajúce:
*SÚ 1/2/2016, SÚ a VÚ vypracuje štatút reprezentanta
*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

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: 31.10.2021
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: 31.10.2021 a pri každom ďalšom vzdelávaní
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.
Ú Výbor TŠ 10/2021: Vedúci jednotlivých úsekov Sekcie TŠ pripravia rozdelenie úloh
a kompetencií na jednotlivých členov úseku a odošlú ich Výboru TŠ.
Zodpovedný: PI
termín: 15.10.2021
Ú Výbor TŠ 12/2021: Pripraviť zoznam nedoriešených nezrovnalostí u klubov a členov.
Ú Výbor TŠ 13/2021: Pripraviť požiadavky na HW pre sčitateľov a preveriť podmienky a ceny na
trhu.
2. Zmena sídla, presun agendy GS, výberové konanie (P, PH)
P informoval o nepripravených priestoroch v Dome športu. Nábytok a dokumenty boli
presťahované do skladu v Dome športu. Funkcionári budú vykonávať prácu z domu vrátane
sekretárky. Je možné ich kontaktovať mailom, alebo na mobilných číslach.
P informoval o priebehu výberového konania na pracovníčku sekretariátu.
Agenda GS:
- nominácie párov na štatutárne súťaže WDSF, výsledky párov na štatutárnych súťažiach
WDSF, tabuľka repretímu, schvaľovanie bodov zo zahraničných súťaží prechádzajú späť na
súťažný úsek.
- ekonomická agenda prechádza dočasne na Bilanx
- agenda WDSF, SOŠV a MŠVVaŠ prechádza z titulu funkcie na PH
- zápisnice a zverejňovanie na webe P
3. Vyhodnotenie MSR, organizátorov (PI)
Výbor ďakuje organizátorom MSR 2021 za prípravu a bezproblémový priebeh súťaží – TŠK
Junilev Levice, Solus Dance Academy Poprad, Talent Factory Dance Team Nové Zámky.
Napriek odchýlkam od prihlášky do konkurzu na MSR LAT (neodovzdaný zoznam cien,
absencia mediálne známej osoby v programe) výbor neuplatní zmluvné sankcie.
Na MSR 10T bola prekročená dĺžka tancov z dôvodu nesprávnej interpretácie súťažného
poriadku vedúcim súťaže p. Slimákom. Po súťaž bol vedúci súťaže upozornený.
4. Konkurz na organizátora 4.kola SLP (PI)
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Vzhľadom na odstúpenie TC FORTUNA Poprad od organizácie 4.kola SLP 2021 zdôvodnené
nepredvídanými organizačnými komplikáciami SÚ vypísal konkurz na organizátora.
Na sekretariát bola zatiaľ doručená len jedna prihláška do konkurzu od TŠK STELLA Žiar nad
Hronom.
Výbor súhlasí s pridelením 4.kola SLP uvedenému organizátorovi v termíne 25.9.2021 v MsKC
Žiar nad Hronom, pokiaľ na druhý deň nebude doručená ďalšia prihláška (termín je 7.9.2021).
Výsledok Konkurzu zverejní PI.

5. Vyhodnotenie konkurzu MSR a SLP 2022 (P, PI)
Úloha TŠ 1/2-2021:
Vyhodnotenie konkurzu predloží PI na ďalšom zasadnutí.
6. Zahraniční rozhodcovia MSR 2022 (PI)
Úloha TŠ 2/2-2021:
SÚ pripraví na ďalšie zasadnutie návrh zahraničných rozhodcov na MSR 2022.
Členovia výboru môžu doplniť mená priamo na zasadnutí, alebo ich posunú na SÚ.
Zodpovedný: PI
Termín : 20.10.2021
7. Štatutárne súťaže – Košice Open
Výbor sekcie TŠ ďakuje TC METEORu Košice za výborne zorganizovanú súťaže Košice Open ,
v rámci ktorej sa uskutočnili WDSF ME PD LAT.
P a PH tlmočili poďakovanie pani Vereny Šulek (PD Director), ktorá veľmi vysoko hodnotila
organizáciu a priebeh ME, následne zaslal aj ďakovný mail.
Dear Colleagues of the Slovak DanceSport Federation,
Dear Colleagues of the DanceSport Club Meteor in Košice,
The PD European Championship Latin 2021 in Košice was the first PD competition after almost two years. I would
like to thank you again for taking the risk in organizing this Championship, many thanks for your warm hospitality
as well as nice prizes for the finalists of the Championship.
Both the athletes and the officials were happy to meet again on the dance floor.
Looking forward to the PD World Championship Standard in October in Bratislava.
With kind regards,
Verena Šulek
WDSF PD Director

8. SLP – TV záznam (PH)
Úloha TŠ 3/2-2021:
Zaslať objednávky na TV záznam.
Zodpovedný: PH
Termín : 30.9.2021
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9. Vzdelávanie trénerov III. k.s. (MC)
Výbor sekcie súhlasí s návrhom termínov pre blížiace sa vzdelávanie trénerov III. kval. stupňa
predloženým VÚ:
20.-21.11.2021
25.-28. 11.2021Všeobecná časť FTVŠ UK
8.-9.1.2022
5.-6.2.2022
25.-27. 2.2022 Všeobecná časť FTVŠ UK
5.-6.3.2022
9.-10.4.2022
21.-22.5.2022 (odovzdanie záverečnej práce)
Skúšky Riadny termín začiatok júna 2022
Skúšky 1. opravný termín koniec júna 2022
Skúška posledný opravný termín začiatok júla 2022
10. Reprezentačné sústredenia 2021 – plán (MC)
VÚ navrhol výboru sekcie zorganizovať spoločné reprezentačné sústredenie pre nový
reprezentačný tím pre rok 2021 od vekovej kategórie JI po Senior II v termíne 17.-19.12.2021.
Vzhľadom na termín sústredenia, ktorý je na konci roku po ME a MS výbor nepovažuje uvedený
termín za vhodný. V roku 2021 sa preto nebude konať reprezentačné sústredenie, páry dostanú
finančnú podporu.
11. Talentovaná mládež – zoznam, aktivity (MC)
Úloha TŠ 4/2-2021:
SÚ a VÚ určia, kto je talentovaná mládež, VÚ pripraví aktivity pre túto skupinu športovcov.
Zodpovedný: PI, MC
Termín : 30.9.2021
12. Rozdelenie práce v úsekoch (P, PI, MC)
VÚ :
– tréneri – Chren (4,5 kv.stupeň), Špánik (1-3kv. stupeń),
– rozhodcovia - Slimák (TOP, Tanečný .kongres, skúšky rozhodcov), Uváček (paralelný
rozhodcovia, školenie inšpektorov)
– Reprezentačné sústredenia Špánik, Uváček,
– Talentovaná mládež – Uváček, Špánik
SÚ predloží rozdelenie práce na najbližšom zasadnutí.
VÚ navrhol spoločné zasadnutie VÚ a SÚ – prepojené veci SP a KP 15.10.2021.
Školenie ohľadom základného repertoáru, ktorý WDSF rozšírilo o nové figúry, by sa konalo pre
inšpektorov a potom by boli figúry predvedené na Tanečnom kongrese.
Inšpektori by sa rozšírili o trénerov 3.-5. kv.. stupňa aj bez rozhodcovskej licencie.
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13. Rôzne
PH zistil, že uznávanie skúšky 3.kv. stupňa miesto WDSF skúšky platí do 31.1.2021.
Uznesenie TŠ 1/2-2021
Vzhľadom na protipandemické opatrenia v prvom polroku 2021 výbor sekcie predlžuje
dvojnásobnú bodovú bonifikáciu na bodovacích súťažia na území SR do 31.12.2021
Hlasovanie : 5/0/0
14. Termín ďalšieho zasadnutia
Ďalšie zasadnutie bude 20.10.2021 v Bratislave od 13,00 hod. Priestory zabezpečí PI.

V Bratislave 14.9.2021

Podpis predsedu Výboru sekcie TŠ SZTŠ v.r.

Zapísal: Peter Ivanič

Podpis zapisovateľ v.r.

Overil: Pavel Imre

Podpis overovateľa v.r.
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