
Zápisnica č. 1 z rokovania Vzdelávacieho úseku pre celozväzové záležitosti 
SZTŠ 4.2.2020 v Bratislave 

Prítomní:  Olej, Špánik, Chren, Berisha 

Ospravedlnený:  

Program: 
1. Stanovenie termínov vzdelávania 1.kvalifikačného stupňa v roku 2020. Miesto 

konania bolo stanovené na FTVŠ UK BA. 
Špecializácia: 27.-28 .6.2020,     

5.-6.9.2020,  
10.- 11.10.2020. 

Všeobecná časť: 3 dni – jeseň 2020, 
- presný dátum bude doplnený po zverejnení fakultou, 
- v prípade zhody s dátumami špecializácie sa uskutoční 

všeobecná časť a VÚ doplní chýbajúce dátumy. 
Záverečné skúšky: November/december 2020. 
 

2. Prerokovanie smernice SZTŠ pre vzdelávanie trénerov 
a) Z rady SZTŠ sme dostali pripomienky len od p. Ivaniča, ktoré VÚ 

prerokoval a zapracoval. 
b) Rozpracovanie okrajových podmienok štúdia pre jednotlivé kvalifikačné 

stupne – TŠ (vypracované), RnR (vypracované), IDO (vypracuje p. 
Berisha) 

c) Menný zoznam lektorov pre predmetovú skladbu pre IDO vypracuje p. 
Berisha. 

d) Menný zoznam lektorov pre predmetovú skladbu pre RnR vypracuje p. 
Olej. 

e) Menný zoznam lektorov pre predmetovú skladbu pre TŠ vypracuje p. 
Špánik, Chren. 

f) Platnosť licencie trénera 1. až 5. kvalifikačného stupňa v SZTŠ je časovo 
obmedzená na 3 roky. 
 

3. Trénerský garant 
a) Kluby môžu zastrešiť svoje fungovanie pomocou externého trénerského 

garanta len do konca roka 2020. 
b) Od 1.1.2021 musí zastrešiť každý klub minimálne trénerský garant 

s kvalifikáciu 1.kvalifikačného stupňa s platnou licenciou trénera. Platí pre 
každú sekciu v ktorej klub pôsobí – ak klub pôsobí vo všetkých troch 
sekciách, potrebuje 3 trénerských garantov s uvedeným vzdelaním (TŠ, 
RnR, IDO).  

c) Od 1.1.2025 musí zastrešiť činnosť každého klubu trénerský garant 
minimálne s kvalifikáciu 2.kvalifikačného stupňa s platnou licenciou 
trénera, ak v klube budú pôsobiť športovci výkonnostného športu. Platí pre 
každú sekciu, v ktorej klub pôsobí – ak klub pôsobí vo všetkých troch 
sekciách, potrebuje 3 trénerských garantov s uvedeným vzdelaním (TŠ, 
RnR, IDO).  

d) Od 1.1.2027 musí zastrešiť činnosť každého klubu trénerský garant 
minimálne s kvalifikáciu 3.kvalifikačného stupňa s platnou licenciou 
trénera, ak v klube budú pôsobiť športovci vrcholového športu. Platí pre 



každú sekciu v ktorej klub pôsobí – ak klub pôsobí vo všetkých troch 
sekciách, potrebuje 3 trénerských garantov s uvedeným vzdelaním (TŠ, 
RnR, IDO).  

  
4. Komunikácia s FTVŠ UK ohľadom všeobecnej časti – zodpovedný Chren, 

Špánik. 
 

5. VÚ sa zaoberal otázkou fungovania vzdelávania do budúcnosti. Hľadal 
možnosti napredovania vzdelávania. 
 

6. VÚ prisľúbil pomoc pri vypracovaní akreditácie vzdelávania športových 
špecializácií tancov na FTVŠ UK. 
 

7. VÚ uvažuje o trénerskom preukaze alebo identifikačnej kartičke trénera SZTŠ. 
Potrebné dopracovať, či v digitálnej alebo tlačovej podobe. 
 

8. VÚ prerokoval nástenku na FTVŠ UK ohľadom tancov. Nástenka bude v novej 
podobe predstavená na FTVŠ UK po schválení novej štruktúry a stanov 
SZTŠ. 
 

9. VÚ zistil nedostatky v zozname trénerov v KSIS a zobral si za úlohu 
skontrolovať zoznam trénerov. Overiť čo znamená status neaktívny – nemá 
zapletené členské pre daný rok, alebo licenciu trénera? 
 

10.  Dopracovať do zoznamu klubov v KSIS trénerských garantov s ich 
kvalifikáciou. 

 
Zapísal: Mgr. Milan Špánik, PhD. 
Overil: Mgr. Peter Olej, PhD. 
Najbližšie zasadanie sa uskutoční v Bratislave v marci 2020. 


