ZÁPIS 1./2020
Zasadnutia vedenia sekcie módnych tancov a disciplín IDO SZTŠ, súťažnej komisie
a pozvaných hostí
konaného dňa 31. 1. – 2.2. 2020 v Liptovskom Hrádku
Prítomní: Miroslav Frolo, Inge Fabian, Edina Tothová, Bohumil Kadúc, Alenka Majeríková,
Hana Švehlová, Andrea Cibulová, Alexandra Tóthová, David Tichý, Martina Tichá,
Richard Šimek, Vladimír Klement
Program
1. Informácia z Rady SZTŠ, doriešiť situáciu kluby a tréneri
2. Hodnotenie medzinárodných súťaží IDO 2019
3. Tanečné dialógy Bratislava 2019
4. Regionálne konferencie 2020
5. Kalendár súťaží na Slovensku 2020 (SP, regionálne súťaže a prehliadky, MSR,
Pribinov pohár - SP)
6. Úprava poriadkov sekcie 2020
7. Rozhodcovia a vedúci výprav medzinárodných súťaží 2020
8. Break dance
9. D a C disco dance – kontrola dodržiavania pravidiel na súťažiach
10. Next step 2020 - rozhodcovia
11. Duá – rozdiel vekov (žiadosti o výnimky)
12. Zaradenie MINI tanečníkov DD do „C“ – žiadosti o preradenie
13. Dotazníky záujemcov o skúšky rozhodcu, funkcionári sekcie IDO SZTŠ – obnovenie
licencie
14. IDO AGM 2020 – Mexico (a súťaž)
15. Kamera pre sekciu IDO SZTŠ – využiť na súťažiach SZTŠ
16. Mimoriadne drobné výdavky
17. Rôzne
KONTROLA ÚLOH
Ú 10/2018
Zjednotiť playlist hudby pre súťaže sekcie IDO
Z. Kocourková a disco komisia
T: nový termín 30.4.2020
Ú 11/2018
Presnejšie definovať vzájomné preskakovanie (povolené a zakázané)
Z. Kocourková a disco komisia
T: nový termín 28.2.2020
Ú 13/2019 Zverejniť projekt, termíny a disciplíny Tanečnej ligy 2020
Z. Frolo, Fabian, Tóthová, Švehlová
T: splnená
Ú 14/2019 Začať koordinovanú prípravu sformovania break komisie
Z. Švehlová, Šimek
T: čiastočne splnená a pokračuje
Ú 15/2019 Zakúpiť externý disk k počítaču – do maximálnej sumy 70,- EUR
Z. Švehlová
T: splnená
Ú 16/2019 Zverejniť termíny a miesta konania Regionálnych konferencií 2020 a tiež doplniť
ďalšie termíny domácich a zahraničných súťaží a podujatí
Z. Švehlová
T: splnená

SDIDO SZTŠ berie na vedomie
1. Informáciu a hodnotenie priebehu medzinárodných súťaží IDO – jeseň 2019:
MS show Riesa, Nemecko – tradične najkvalitnejšia súťaž, problémy s kulisami (veľa
a objemné); SR výprava úspešná

MS salsa Genova, Taliansko – veľmi kvalitná súťaž, výborné prostredie, po rokoch opäť
účasť zo Slovenska!
MS jazz/moderna Ossa, Poľsko – horšie javisko ako predošlý rok, horšie podmienky
v zákulisí aj pre divákov, problémy s livestreamom
2. Informáciu o rokovaní a uzneseniach Rady SZTŠ koniec roka 2019, január 2020 –
potreba doriešiť situáciu klubov bez trénera
3. Informáciu o priebehu podujatia Tanečné dialógy Bratislava 2019 – podstatne slabšia
účasť ako v Prešove v novembri
4. Informáciu o stretnutí a rokovaní s T.Surovcom o súťaži Tanečná liga a Pribinov
pohár 2020 a výhľadovo aj o ďalších spoločných projektoch v spoločnom priestore
SZTŠ
5. Informáciu o priebehu regionálnych konferencií v januári 2020 a výsledkoch rokovaní
a diskusie s klubmi (Príloha – Zápis regionálnych konferencií 2020)
6. Žiadosť tanečníčok, ktoré boli v súťažnom roku 2019 MINI veková kategória a mali by
v roku 2020 začínať vo výkonnostnej kategórii DVK DD „D“, o zaradenie do kategórie
DVK DD „C“ s ohľadom na výsledky v MINI a tiež žiadosť o výnimku tanečníkov dvojíc
(tanečníci dvoch rôznych vekových kategórií a rozdiel vekov viac ako 2 roky)
7. Diskusiu a jej výsledky v komisii Disco Dance (viedla D.Kocourková), v komisii Hip
Hop (viedla I.Fabian) a v komisii art disciplíny (viedla A.Majeríková)
8. Diskusiu a jej výsledky s organizátormi MSR HH 2020 M. a D.Tichými (program
súťaže, disciplíny, rozhodcovia zo zahraničia a SR)
9. Informáciu o N.Cápovej a jej úspešnom absolvovaní teoretickej časti a testov
medzinárodného rozhodcu IDO v Riese, Nemecku 25.11.2019 (všeobecný test + test
DD, HH a street show); tieňovanie (praktická časť skúšky) plánované na ME HH
v Potsdame a MS DD a street 2020 v Taliansku
10. Informáciu o záujemcoch absolvovať školenie a test rozhodcu pre disciplíny IDO
SZTŠ v roku 2020 (doplnené o informácie o splnení podmienok k absolvovaniu
školenia)
11. Informáciu a diskusiu o plánoch v oblasti break dance
12.Diskusiu o cenových ponukách a možnom zakúpení kamery pre potreby
dokumentovania súťaží sekcie IDO SZTŠ
13. Diskusiu o IDO AGM 2020 (Monterrey, Mexico) a predpokladanom využití
zastupovania SR formou PROXY (predbežne delegátom z ČR)
SDIDO SZTŠ schvaľuje
1. Doplňujúce úpravy súťažných pravidiel disciplín IDO SZTŠ
2. Zaradiť medzi dôvody možného udelenia napomenutia počas súťaže (W=warning):
obmedzovanie rozhodcu tanečníkom/tanečníkmi počas tanca (navrhnuté najmä na
základe skúseností zo súťaží disco dance)
3. Nominácie rozhodcov a štábu MSR DD a street show v Leviciach 2020 (rozhodcovia
z Talianska, ČR – 2 osoby, Fínska, Nórska, Švédska, Ukrajiny), disciplíny DD sa
uskutočnia jeden súťažný deň a disciplíny street a disco show sa uskutočnia druhý
súťažný deň. Štáb súťaže : VS Majeríková, OD Švehlová, tajomník a sčítatelia Švehla,
Majerský, Chlebová
4. Nominácie rozhodcov a štábu MSR show, jazz, moderna máj 2020 L.H. : rozhodcovia
z krajín ČR, Nemecko, Poľsko, SR (B.Ž., V.Š., V.K., M.Č., T.O., B.I.); VS Majeríková,
OD Švehlová, sčítatelia Švehla, Majerský
5. Zámer zvýšiť finančné príspevky na súťaže MSR IDO SZTŠ 2020 (s ohľadom na
celkový príspevok z MŠ a rozpočet sekcie)
6. Náklady na tlač materiálov pre kongres sekcie IDO SZTŠ a aktuálnych súťažných
poriadkov pre kluby
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7. Náklady na reprezentačné a mimoriadne výdavky: kvety Z.Hamplová (zakúpila Gia
Martinovičová za sekciu IDO a zúčastnila sa za sekciu na poslednej rozlúčke), dar pre
P.Horáčka k okrúhlemu jubileu za sekciu IDO SZTŠ, kvety a dar A.Majeríkovej (okrúhle
jubileum)
8. Cestovné a pobytové náklady lektorov kongresu a tiež členov súťažnej komisie a
vedenia sekcie módnych tancov a disciplín IDO SZTŠ spojené so zasadnutím
a kongresom sekcie v Liptovskom Hrádku 31.1.-2.2.2020
9. Úhradu cestovných nákladov D. Kocourkovej a A.Majeríkovej (disco komisia,
príprava kongresu)
10. Nominácie a náklady pri zabezpečení zahraničných reprezentačných výprav jar
2020 (OR=official rozhodca, VR=voluntary rozhodca, T=tieňovanie, VV=vedúci výpravy)
Moskva, apríl/máj art disciplíny OR Z.Nezvalová
Sarajevo, máj
show dance OR A.Majeríková
Skopje, jún
jazz, moderna OR B.Žilinková (náhr.A.Majeríková)
Most, jún
bude určené neskôr
Chomutov, jún
DD OR Švehlová VV Tóthová
Potsdam, jún
HH T Cápová VR bude určené neskôr
11. Nesúhlas s povolením výnimky pre duá (tanečníci dvoch rôznych vekových kategórií
a rozdiel vekov viac ako 2 roky) v súťažnom roku 2020
12. Súhlas s preradením najúspešnejšej MINI tanečníčky z r. 2019 do DVK DD „C“ ,
ostatné MINI budú štartovať v „D“
13. Schválenie prestupu z A.D.S.Košice k Norike Miškovičovej
14. Úhradu cestovných nákladov osôb, ktoré budú poverené komisiou Disco Dance,
aby kontrolovali dodržiavanie nových pravidiel pre DD „C“ a „D“.
SDIDO SZTŠ ukladá
Ú 1/2020 Komisii DD kontrolu dodržiavania pravidiel a obmedzení pre DD „D“ a „C“ na
súťažiach SZTŠ
Z. D.Kocourková a komisia DD
T: termíny prvých súťaží D a C 2020
Ú 2/2020 Organizátorom súťaží SZTŠ zaslať minimálne 20 ks fotografií zo súťaže vo
vysokej kvalite
Z. Organizátori súťaží SDIDO SZTŠ
T: termíny súťaží 2020
Ú 3/2020
Spracovať podrobné informácie o Tanečnej lige a rozoslať klubom
Z. Fabian, Frolo, Tothová, Švehlová
T: 15.2.2020
Ú 4/2020 Zapracovať úpravy poriadkov a predpisov, zverejniť na webe sekcie IDO
SZTŠ a zabezpečiť tlač pre kluby
Z. Švehlová
T: 7.2.2020
Ú 5/2020
Rozšíriť a doplniť detaily k ponukám pre možné zakúpenie kamery
Z. Švehlová
T: 15.2.2020

Zapísal:

Hana Švehlová 2. 2. 2020

PRÍLOHA – Zápis regionálnych konferencií 2020
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ZÁPIS
Regionálne konferencie sekcie IDO SZTŠ 2020
Štvrtok 9.1. Bratislava (priestory Spektrum) 11 prítomných z 8 klubov, 10:00-12:00
Sobota 11.1. Prešov (priestory Grimmy) 15 prítomných z 8 klubov, 10:00-12:30
Nedeľa 12.1. Martin (priestory DEEP), 10 prítomných zo 6 klubov, 10:00-12:30

-

-

Obsah konferencií:
Privítanie, predstavenie/zoznámenie sa prítomných
Základná informácia o SZTŠ (Slovenský zväz tanečného športu), od 2016, 2017 Rada SZTŠ,
sekcie
Sekcie SZTŠ: IDO, RNR, TŠ
Spolupráca sekcií (v 2019 Tanečné dialógy, Keď to ženy roztočia...) a perspektíva ďalšej
spolupráce
Informácia o rozpočte a dotácii z Ministerstva školstva
Príspevky klubom z dotácie a detaily kritérií (15%, Reprezentácia, Talentovaná mládež,
príspevky na MSR)
dodržiavať požiadavky MŠ
nutnosť právnej subjekty ( Stanovy v súlade so Zákonom o športe)
informovať sa v regióne o možných príspevkoch, podpore a vyhodnocovaní úspešných
športových klubov
Členské a licenčné poplatky (inštrukcie k platbe a zoznamom), evidencia v SZTŠ je
prvoradá!!! Možnosť a NUTNOSŤ kontroly na: http://ksis.szts.sk/ksis/menu.php?akcia=CZ
Evidencia v súťažnom IS (sekcie IDO SZTŠ) je potrebná pre súťaženie, ale SZTŠ evidencia je
PRVORADÁ
Tabuľky a prihlášky (iné ako v roku 2019, dodržiavať zaslané pokyny p.Víťazku (zodpovedný
za evidenciu SZTŠ)
Nutnosť sledovať web, FB – sekcie IDO SZTŠ a tiež SZTŠ
Lekárske prehliadky športovcov - povinné
Tréneri (vzdelávanie) – povinnosť klubu mať trénera so vzdelaním (FTVŠ alebo vzdelávanie
trénerov 1.-3.stupňa SZTŠ), povinnosť vyplýva zo Zákona o športe!!! Inak postihy!
KONGRES – rozhodcov, funkcionárov, vedúcich klubov 31.1.- 2.2. , L.Hrádok
Informácia o novom projekte TANEČNÁ LIGA (LV, MT, PO, NR, Skopje)
Termíny súťaží sekcie IDO SZTŠ a medzinárodných IDO 2020
Prosba – zvýšiť osobnú účasť na VZ SZTŠ 2020! (nie iba formou poverení)
Diskusia
o súťažiach formácií a prípadne skoršom začiatku súťažnej sezóny - jeseň
Informácia o zmenách PORIADKOV (SR, medzinárodných) – úpravy výkonnostných tried
a bodovania (DD, HH)
Dôsledné overovanie prihlásenia na medzinárodné súťaže (hlavne zoznamy skupín/formácií)
Vyhodnotenie súťaží 2019 – pripomienky, podnety (domáce aj zahraničné)
Encyklopédia súťažného tanca – stále je možnosť objednať
Foto pre potreby SZTŠ (ročenka, kalendár) – podpísať formulár GDPR!
Informácia o meraniach športovcov, jar 2020
Konferencie viedli:
9.1.2020 Bratislava H.Švehlová
11.1. 2020 Prešov
H.Švehlová+I.Fabian
12.1. 2020 Martin
H.Švehlová+M.Frolo
Zapísala: H.Švehlová 9., 11. a 12.1.2020
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