
Vážení členovia SZTŠ, budúci tréneri,  

 
vzdelávací úsek SZTŠ plánuje otvoriť vzdelávanie trénerov v nasledovných stupňoch: 

1. štúdium trénerov tanečného športu 1. kvalifikačného stupňa, 

2. štúdium trénerov tanečného športu 2. kvalifikačného stupňa, 
3. štúdium trénerov tanečného športu 3. kvalifikačného stupňa. 

 

Pre otvorenie vzdelávania trénerov v každom kvalifikačnom stupni je nutný dostatočný počet 

uchádzačov. V prípade dostatočného záujmu sa plánuje začať všeobecnou časťou 1.kvalifikačného 

stupňa na FTVŠ UK v Bratislave a to v termíne 6.-8.10.2017. V prípade záujmu o vyššie 

kvalifikačné stupne sa plánuje všeobecná časť zahájiť v období november - december 2017.  
 

Vzdelávanie trénerov 1. kvalifikačného stupňa sa plánuje v trvaní približne 4-5 víkendov, 

vzdelávanie 2. kvalifikačného stupňa v trvaní približne 6-7 víkendov a 3. kvalifikačného stupňa 

približne 12-13 víkendov. 

 

Niekoľko informácií pre záujemcov: 

• Podmienky pre prihlásenie sa: 

• Všetky podmienky je nutné splniť najneskôr v deň pred dňom termínu prihlášok na 

štúdium. 

Tréner tanečného športu I. kvalifikačného stupňa 

Okrajové podmienky:  • maturitné vzdelanie, 

• vek 18 rokov, 

• dosiahnutá trieda minimálne B v ŠTT a B v LAT *. 

* pod dosiahnutou triedou rozumieme: 

a) ak tanečník preberie triedu po svojom partnerovi – pár sa 
musí zúčastniť a zároveň dokončiť minimálne 3 súťaže v 

danej triede 

b) ak si tanečník vytancoval danú triedu v postupových 
súťažiach sám – pár sa musí zúčastniť a zároveň dokončiť 

minimálne 1 súťaž v danej triede (dosiahnutie triedy v jednej 

skupine tancov môže byť nahradené finálovým umiestnením v 

druhej skupine tancov v kategórii Dospelí – potom je 
minimálna trieda v slabšej skupine tancov C) 

Tréner tanečného športu II. kvalifikačného stupňa 

Okrajové podmienky:  • maturitné vzdelanie, 

• vek 18 rokov, 

• dosiahnutá trieda minimálne A v ŠTT a B v LAT * alebo 

naopak, 

* pod dosiahnutou triedou rozumieme: 

a) ak tanečník preberie triedu po svojom partnerovi – pár sa 

musí zúčastniť a zároveň dokončiť minimálne 3 súťaže v 

danej triede 
b) ak si tanečník vytancoval danú triedu v postupových 

súťažiach sám – pár sa musí zúčastniť a zároveň dokončiť 

minimálne 1 súťaž v danej triede (dosiahnutie triedy v jednej 
skupine tancov môže byť nahradené finálovým umiestnením v 

 druhej skupine tancov v kategórii Dospelí – potom je 

minimálna trieda v slabšej skupine tancov C resp. B) 

• držiteľ diplomu trénera TŠ I. kvalifikačného stupňa, 

• prax po ukončení štúdia trénera TŠ I. kval. stupňa min. 

12 mesiacov. 

 
 

 



Tréner tanečného športu III. kvalifikačného stupňa 

Okrajové podmienky:  • maturitné vzdelanie, 

• vek 18 rokov, 

• dosiahnutá trieda minimálne A v ŠTT a A v LAT *, 

* pod dosiahnutou triedou rozumieme: 
a) ak tanečník preberie triedu po svojom partnerovi – pár sa 

musí zúčastniť a zároveň dokončiť minimálne 3 súťaže v 

danej triede 

b) ak si tanečník vytancoval danú triedu v postupových 
súťažiach sám – pár sa musí zúčastniť a zároveň dokončiť 

minimálne 1 súťaž v danej triede (dosiahnutie triedy v jednej 

skupine tancov môže byť nahradené finálovým umiestnením v 
druhej skupine tancov v kategórii Dospelí – potom je 

minimálna trieda v slabšej skupine tancov B) 

• držiteľ diplomu trénera TŠ II. kvalifikačného stupňa, 

• prax po ukončení štúdia trénera TŠ II. kval. stupňa min. 

12 mesiacov. 

 

• Tréneri, ktorí absolvovali vzdelávanie podľa starého zákona o športe, teda tréneri I., II., 

III. triedy sa môžu tiež prihlásiť a to nasledovne: 

1. tréneri III. triedy – nepreklápa sa, ale takýto absolvent sa môže prihlásiť v 

súčasnosti na trénera 3. kvalifikačného stupňa, 

2. tréneri II.  triedy – nepreklápa sa, z tohto dôvodu sa takýto absolvent starého 

vzdelávanie môže prihlásiť taktiež na trénera 3. kvalifikačného stupňa, 

3. tréneri I.   triedy – možnosť si zvýšiť svoju kvalifikáciu len na FTVŠ UK, teda ich sa 

uvedené vzdelávanie trénerov netýka. 

• Ešte sa nejedná o záväznú prihlášku. 

• Záujemcom o štúdium odporúčame, aby pravidelne navštevovali webovú stránku SZTS - 
podstránku Vzdelávanie, Vzdelávanie trénerov. Všetky potrebné informácie budeme 

priebežne zverejňovať. 

• Predbežné prihlášky prosím posielajte mailom a v prípade nejasností prosím kontaktujte Mgr. 

Milana Špánika, PhD. na mailovej adrese: milan_spanik@tskmm.sk vo formáte: Meno, 

priezvisko, momentálny trénerský kvalifikačný stupeň a rok jeho získania, získané 

najvyššie výkonnostné triedy. 

 

 
Dôležitá informácia: Absolventi vzdelávania trénerov končiacich v období medzi 1.9.2008 až 

31.12.2015 budú povinní pre opätovné získanie trénerských licencií absolvovať doškoľovací 

seminár. Termín seminára je dohodnutý na 6.10.2017 (piatok) na FTVŠ UK v Bratislave, kde 

bude odprednášaných 8 vyučovacích hodín na témy: kompenzačné cvičenia, regenerácia, 

výživa, šport a právo. 

 
Veríme, že o štúdium prejavíte záujem a po otvorení na jeseň 2017 bude zdrojom zlepšovania 

Vašich trénerských vedomostí a schopností. 

 

Tešíme sa na Vás 
S pozdravom 

 

Mgr. Milan Špánik, PhD.      Mgr. Matej Chren, PhD. 
Člen VÚ – vzdelávanie trénerov     Vedúci VÚ SZTŠ 


