
Zmeny Súťažného poriadku SZTŠ 2018 v skratke 

V tomto dokumente sú uvedené len najdôležitejšie zmeny súťažného poriadku. 

Všetky zmeny nájdete farebne vyznačené v Súťažnom poriadku SZTŠ (SP) platnom od 

1.januára 2018 zverejnenom na webovej stránke zväzu pod Legislatíva – Stanovy a 

Poriadky.  

 

Počas MSR párov nebol povolený štart v zahraničí pre páry, ktoré mali možnosť 

štartovať na MSR. Nová úprava umožňuje párom Juniori I D a Seniori I - IV D voľne sa 

rozhodnúť, či uprednostnia bodovaciu súťaž v zahraničí, alebo národné majstrovstvá. 

V triede E sa započítava už každé finálové umiestnenie, nie len 1.-3. miesto. Táto 

úprava umožňuje párom skôr postúpiť do vyššej triedy, čo by ich malo motivovať. Naďalej 

platí, že páry nemusia súťažiť v triede E. Môžu sa hneď po registrácii zúčastňovať súťaží 

triedy D. Stačí im zaplatiť licenčný poplatok na ŠTT a LAT a informovať evidenčný úsek 

(zaslať mailom kópiu platby a požiadavku na zaevidovanie v triede D). Pre triedu D sa môžu 

rozhodnúť aj bez získania piatich finálových umiestnení v E. Opäť stačí zaplatiť licenčný 

poplatok na ŠTT a LAT a informovať evidenčný úsek. 

V záujme podpory našich súťaží boli sprísnené podmienky uznávania zahraničných 

súťaží.  Finále sa zo zahraničných bodovacích súťaží započítava len pre páry na 1.-3. 

mieste okrem súťaží kategórie Seniori I - IV, kde sa započítavajú všetky finálové 

umiestnenia.  K tejto úprave nás donútila skutočnosť, že vzhľadom na lepšie umiestnenia 

páry najčastejšie z Bratislavy a západného Slovenska často uprednostňovali súťaž v Českej 

republike pred domácou súťažou v ten istý deň. V Čechách mali bodovačku vďaka účasti 

párov SZTŠ a slovenský organizátor rušil niektoré kategórie pre nízky počet prihlásených. 

Vrcholom neželaného stavu bolo, keď páry SZTŠ postupovali do vyššej triedy bez jedinej 

účasti na bodovacej súťaži na Slovensku. Naďalej podporujeme páry v získavaní 

zahraničných skúseností. Nemalo by to byť na úkor domácich organizátorov a v snahe získať 

výhodu z nižšej úrovne niektorých zahraničných súťaží. 

Súťažný úsek a následne prezídium sa po vzájomnej argumentácii nakoniec stotožnili 

s návrhom Vzdelávacieho úseku a zosúladili SP s Kvalifikačným poriadkom v oblasti 

rozhodcov na súťažiach triedy E. Od tohto roku môže hodnotiť súťaže triedy E len ten 

aktívny tanečník, ktorý má úspešne absolvované rozhodcovské skúšky – teda je 

kvalifikovaný rozhodca. V záujme získavania skúseností a plnenia podmienok rozhodcu 

môže takýto tanečník hodnotiť paralelne súťaže triedy D a C. 

Skúsenosti z minulého roka, kedy sa pred MSR konali kempy s našimi trénermi, ktorí 

mali rozhodovať MSR, vyvolali ďalšiu úpravu SP. Na poslednom kole SLP sa losujú 

slovenskí rozhodcovia na prvé MSR v ďalšom roku. Následne sa na MSR losujú 

rozhodcovia na ďalšie MSR. Pre MSR 10T 2018 sa losovali rozhodcovia na 7. kole SLP 

2017. Rozhodcovia na MSR LAT sa budú losovať počas MSR 10T atď. Takýmto spôsobom 

nebudú mať organizátori kempov dostatok času na účelové pozývanie rozhodcov 

hodnotiacich MSR. Samozrejme kritika musí smerovať aj k rozhodcom, ktorí takéto účelové 

pozvánky prijímajú. Na druhej strane táto úprava sťažila situáciu rozhodcom, ktorí sú 

častejšie pozívaní do zahraničia. Musia si blokovať termín, pričom sa môže stať, že 

vylosovaní nebudú. Zahraničných rozhodcov nespomíname preto, lebo akceptáciou 

pozvánky sa zavažujú dodržať 2 mesačné moratóriu na tréningy s účastníkmi MSR. 



Úroveň SLP za minulý rok výrazne poklesla a množili sa kritické názory na opakujúce 

sa zoskupenia rozhodcov na jednotlivých kolách, z ktorých časť dokázala vytvoriť aj 

záujmovú skupinu v prospech niektorých párov, klubov. Na elimináciu uvedeného sa 

zvyšuje počet losovaných rozhodcov na SLP tak, aby tvorili väčšinu. To znamená pri 9 

rozhodcoch 5 a pri 11 rozhodcoch 6 rozhodcov je losovaných súťažným úsekom. 

Ďalším dôsledkom nižšej úrovne SLP 2017 je zmena hranice umiestnenia v celkovom 

rebríčku, pri ktorom môžu páry získať vyššiu triedu. Po poslednom kole aktuálneho ročníka 

súťaže SLP Dospelí páry do 8. miesta môžu požiadať o triedu S a do 12.miesta o triedu 

A (pôvodne bola hranica 12. a 24.miesto). U Juniorov sa hranica nemenila. 

Neúnosne sa rozšírila nekalá taktika párov – prísť na SLP s vedomím, že po prvom 

tanci odstúpia. Takéto počínanie je neseriózne voči tým párom, ktoré si poctivo plnia 

podmienky účasti na MSR. Od tohto roku sa príslušné kolo SLP uzná, len keď pár súťaž 

dotancuje. 

Posledná zmena týkajúca sa SLP 2018 je pri sólo tancoch. Vo finále Dospelých sa 

bude tancovať len jeden sólo tanec ako prvý, pričom vylosované sólo tance sa 

striedajú. Na  nepárnych kolách (1., 3., 5., 7. kolo) prvý sólo tanec a na párnych kolách (2., 

4., 6. kolo) druhý sólo tanec. Nakoľko v druhej polovici roka sa chystáme pokusne nasadiť JS 

3.0 (systém rozhodovania WDSF používaný na majstrovstvách sveta), pripúšťam návrat k 2 

sólo tancom z rozhodnutia prezídia. Včas budete o prípadnej zmene informovaní. 

 

Zásady tvorby súťažného kalendára 2018: 

Pri nahlasovaní súťaží je potrebné reálne zhodnotiť priestorové možnosti. Maximálny 

počet súťaží zostáva 18, avšak len pre tanečné plochy min. 300 m2 (športové haly). Pri 

menšom parkete je možné organizovať max. 14 súťaží v závislosti od veľkosti parketu. 

Stávalo sa, že organizátor nahlásil 18 súťaží, pričom rozmery parketu neumožňovali 12 

párov na parkete. Následne sa súťaž predlžovala, alebo dochádzalo k porušovaniu 

súťažného poriadku vzhľadom na časovú tieseň. Organizátor by mal reálne zvážiť svoje 

možnosti a to nie len s ohľadom na veľkosť tanečnej plochy, ale aj šatňové priestory a počet 

divákov. Často dochádza k nerozumnému zoradeniu súťaží. Viackrát sa striedajú súťaže, 

ktorých sa zúčastňujú rovnaké páry (možnosť štartovať aj o kategóriu vyššie). Súťaže detí či 

juniorov s najväčším počtom divákov sú v jednom bloku, kedy je sála preplnená a potom 

zase zíva prázdnotou. Používa sa zrýchlený postupový systém (25-12-6, 13-6) v snahe 

skončiť skôr, aj keď nie je časový tlak. Nedodržiava sa ani 10 min. prestávka medzi kolami. 

Vymenoval som len zopár negatív, ktoré spôsobuje nerozumný organizátor, či vedúci súťaže. 

 

Záverom mi dovoľte ešte niekoľko myšlienok. Vzhľadom na nové financovanie športu 

vyplývajúce zo zákona 440/2015 (zákon o športe) mohli čerpať kluby dotáciu z Ministerstva 

školstva (MŠVVaŠ), ktorá násobne prevyšovala licenčný poplatok do SZTŠ. Podmienkou je 

a bude športovec do 23 rokov, ktorý v predošlom roku minimálne 3x štartoval na súťaži. 

Preto som názoru, že ospravedlňovanie Hoby súťaží vysokými poplatkami do zväzu už 

neobstojí. Keby ich zaplatil klub z vlastných prostriedkov, tak sa mu vďaka dotácii vrátia. 

Samozrejme, že dotáciu treba zúčtovať na činnosť klubu. Pri vyúčtovaní dotácie nastal druhý 

problém. Viaceré kluby dotáciu nevyčerpali a zväz bude vracať tisíce EUR späť do štátneho 



rozpočtu. Prosím správajte sa rozumne. Prihláste deti, ktoré máte v kluboch do zväzu. 

Naplňme súťaže Deti I až Juniori II E, veď ich môžeme mať každý týždeň. Zvýšime členskú 

základňu, bude väčšia kvalita pri väčšej konkurencii a ešte dostane zväz i klub väčšiu 

dotáciu. Jednak kvôli vyššie uvedenému, ako i z povinností a právomocí zväzu vyplývajúcich 

zo Zákona o športe bude zväz vystupovať proti súťažiam v disciplínach, ktoré pod nás ako 

národný športový zväz spadajú. Ide nie len o ŠTT a LAT, ale aj Hip Hop, break dance, RaR 

a iné. Niektoré naše členské kluby organizujú neschválené súťaže bez súhlasu SZTŠ, 

zúčastňujú sa ich a podieľajú sa na nich naši členovia. Ideme sami proti sebe. Uvedomme si 

to skôr, ako prídu postihy a sankcie. 

 

Všetkým prajem veľa úspechov na súťažiach, objektívnosť, zodpovedný prístup a fair play. 

 

Dňa 31.1.2018     Ing. Peter Ivanič, vedúci SÚ SZTŠ 


