Podmienky priebehu vzdelávania trénerov I. kvalifikačného stupňa
Termíny seminárov:
1. 6.-8.10.2017
Všeobecná časť
–
miesto: FTVŠ UK BA
2. 28.-29.10.2017
Špeciálna časť
miesto: konkurz
3. 25.-26.11.2017
Špeciálna časť
miesto: konkurz
4. 16.12.2017
Špeciálna časť
miesto: konkurz
5. Január/február (2 dni) Skúšky
miesto: konkurz
• SZTŠ si vyhradzuje právo zmeny už zverejnených termínov.
• O mieste seminára a časovom harmonograme budete informovaní na webe SZTŠ
sekcií vzdelávanie trénerov
Cena štúdia: tréner 1. kvalifikačného stupňa – 300,- EUR
Cena je vrátane riadneho termínu skúšky. Túto sumu je nutné uhradiť v stanovenom
termíne, nie je možné platbu rozdeliť. Potvrdenie o zaplatení treba priložiť ku prihláške.
Opravný termín skúšky je spoplatnený.
Spôsob prihlásenia:
1. Zaplatiť určenú sumu na č. ú. SZTŠ do termínu 22.9.2017. Ako variabilný symbol pri
platbe uviesť číslo 130, do poznámky: Meno, Priezvisko, štúdium 1.kvalifikačný st.
Banka:
VÚB Bratislava-Ružinov,
Číslo účtu: 1978126658/0200,
IBAN:
SK33 0200 0000 0019 7812 6658,
SWIFT/BIC: SUBASKBX.
2. Doručiť písomnú prihlášku s prílohami uvedenými v prihláške a fotokópiu platby do
22.9.2017 na adresu: Slovenský zväz tanečného športu, Škultétyho 1, 831 03,
Bratislava.
3. Upozorňujeme, že v prípade nekompletnej prihlášky, chýbajúcej prílohy, alebo
chýbajúceho dokladu o zaplatení - prihláška nebude akceptovaná.
4. V prípade ak nemáte preukaz, vydokladovať najvyššie dosiahnuté výkonnostné
triedy a s účasťami na súťažiach.
Okrajové podmienky:
1. maturitné vzdelanie,
2. vek 18 rokov,
3. 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.

Pravidlá pre frekventantov štúdia:
• účasť na prednáškach - viac ako 80%,
• akúkoľvek neúčasť je nutné vopred ospravedlniť,
• za ospravedlnenú neúčasť vypracovať seminárnu prácu za absenciu v rozsahu 1xA4
normovanej strany za každú vymeškanú hodinu (Štátna reprezentáciu po nominácií
SZTŠ sa bude riešiť osobitne s vedúcim vzdelávania tréner, netýka sa skúšok),
• záverečná práca zo ŠTT,
• záverečná práca z LAT,
• každý lektor po dohovore s vedúcim štúdia môže zadať frekventantom seminárne
práce,
• všetky seminárne práce musia byť odovzdané v stanovenom termíne, inak bude
frekventant vylúčený zo štúdia,
• všetky záverečné práce musia byť odovzdané na poslednom seminári – inak
frekventant nebude pripustený ku skúškam,
• z dôvodu krátkosti štúdia - všetky plnenia úloh je nutné vykonávať vo vopred
stanovených termínoch.
Absolventom športových škôl môže byť uznaná časť štúdia, ktorú frekventant už absolvoval
na športovej škole.
Postup pre možné uznanie časti štúdia:
1. záujemca sa riadne prihlási, vrátane príloh a plnej platby,
2. žiadateľ ku prihláške priloží žiadosť, čo požaduje započítať z predošlého štúdia,
3. predloží diplom o maturitnej skúške zo základov športovej prípravy, alebo osvedčenie
o absolvovaní športovej školy (predmetu základov športovej prípravy)
4. predloží rozsah absolvovaných predmetov.

Tešíme sa na Vás
S pozdravom
Mgr. Milan Špánik, PhD.
Člen VÚ – vzdelávanie trénerov

Mgr. Matej Chren, PhD.
Vedúci VÚ SZTŠ

Príloha 4.4.a. Prihláška na štúdium trénera tanečného športu I. kvalifikačného stupňa
Priezvisko:
_______________________________________________________________________
Meno: ________________________________ Titul: _____________________________
Evidenčné číslo SZTŠ: ____________________ Dátum narodenia: ___________________
Adresa:
_______________________________________________________________________
Telefón: ________________________________ Fax: _____________________________
Mobil: ________________________________ e-mail: _____________________________
Dosiahnutá výkonnostná trieda: ŠTT: ________ LAT: ________
Dolu podpísaný (-á) sa prihlasujem na štúdium trénera TŠ I. kvalifikačného stupňa a
prehlasujem, že som si preštudoval (-a) Kvalifikačný poriadok a som si vedomý (-á)
všetkých svojich práv a povinností počas štúdia.
Som si vedomý (-á), že v prípade opustenia štúdia z dôvodu vylúčenia alebo iných
dôvodov (okrem dôvodu zrušenia štúdia zo strany SZTŠ) mi nebudú mnou vynaložené
finančné prostriedky vrátené.
Poplatok: 300 €

Zaplatený dňa: _________________

Stručný popis tanečnej, prípadne trénerskej kariéry:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
V ___________________, dňa ______________ . Podpis: ___________________________
Prílohy:
• kópia maturitného vysvedčenia
• kópia štartovného preukazu s dosiahnutou triedou, originál preukazu priniesť
k nahliadnutiu
• kópia občianskeho preukazu
• profesný životopis

