Zápisnica č. 2 z rokovania Vzdelávacieho úseku pre celozväzové záležitosti
SZTŠ 11.3.2020 v Bratislave
Prítomní:

Olej, Špánik, Chren, Berisha

Ospravedlnený:
Hosť:

Špániková

Program:
1. Reprezentácia SR – vypracovať návrh štatútu reprezentanta SR a príslušných
kritérií.
a) Kritéria pre pozvanie na zaradenie do Reprezentácie:
 TŠ – Reprezentant SR bude menovaný na daný kalendárny rok na
základe výsledkov Majstrovstiev SR v jednotlivých vekových kategóriách
(finále MSR).
 IDO – Reprezentant SR sa stanovuje na daný kalendárny rok na základe
výsledkov Majstrovstiev SR v jednotlivých vekových kategóriách
súťažných pravidiel medzinárodnej organizácie
v nasledovných
disciplínach:
Disciplíny a kategórie s hudobným sprievodom organizátora:
o Street / Urban Dance
 Breaking (sólo, crew)
 Hip Hop (sólo, duo, skupiny)
 Disco Dance (sólo, duo, skupiny)
 Disco Free Style (sólo)
o Párové tance
 Salsa
 Tango Argentino
po získaní niektorého z nasledujúcich umiestnení:
 finále v kategórií sólo
 finále v kategórií duo, páry
 finále v kategórií skupiny
(do 3.miesta)
Disciplíny a kategórie sprevádzané vlastným výberom hudby:
o Street / Urban Dance
 Street Dance Show (sólo, duo, skupiny, formácie)
 Hip Hop (formácie)
 Disco Dance (formácie)
 Disco Show (skupiny, formácie)
o Artistic / Performing Arts dances
 Show Dance (sólo, duo, skupiny, formácie)
 Jazz Dance (sólo, duo, skupiny, formácie)
 Modern and contemporary (sólo, duo, skupiny, formácie)

po získaní niektorého z nasledujúcich umiestnení:
 finále v kategórií sólo
 finále v kategórií duo, páry
 finále v kategórií skupiny
(do 3.miesta)
 finále formácie
(do 2.miesta)


RnR – Reprezentant SR bude menovaný na ďalší kalendárny rok na
základe výsledkov Majstrovstiev SR v jednotlivých kategóriách:
Children
1.- 3. miesto
Juveniles
1.- 3. miesto
Junior
1.- 3. miesto
Couple dance show
1.- 3. miesto
Main class contact style
1.- 5. miesto
Main class free style
1.- 5. miesto
Junior formation
1. miesto
Main class formation
1. miesto
Girls formation
1. miesto
Ladies formation
1. miesto
Boogie woogie (Junior, Main class, Senior)
1. miesto

2. Talentovaná mládež – vypracovať návrh štatútu talentovanej mládeže SR
a príslušných kritérií.
a) Kritéria pre pozvanie na zaradenie do talentovanej mládeže SR:
 Vstupná testovacia batéria.
 Spolupráca klubového trénera.
 Vek 6 - 23 rokov.
 Vyhodnotenie výkonnostného rastu voči aktívnemu športovému veku.
o TŠ - vybrané osoby reprezentácie SR , 7.-12.miesto MSR,
vybrané tanečné páry na základe výsledkov WDSF, DSE a SLP
súťaží.
o IDO – vybraná časť reprezentácie SR, aktívna športová činnosť
minimálne 2 roky, vybraní tanečníci umiestnení v semifinále na
MSR.
o RnR – vybraná časť reprezentácie, vybrané tanečné páry na
základe výsledkov WRRC rebríčka a SLP.
3. Top tím – vypracovať návrh štatútu TOP tímu SR a príslušných kritérií.
a) TOP tím sa tvorí vždy na 1 rok dopredu na základe výsledkov
z predchádzajúceho roka.
b) Kritéria na zaradenie do TOP tímu SR:


TŠ – nominácia na Svetové hry / Európske hry, finálové umiestnenie na
MS/ME od vekovej kategórie Juniorov po dospelých, 1.-3. miesto na ME/MS
vo vekovej kategórií Seniorov, DSE rebríčky 1.- 3. miesto celkového poradia,
WDSF rebríček mládeže – do 25. miesta celkového poradia, WDSF rebríček
dospelých – do 50. miesta celkového poradia, WDSF rebríček Seniorov –
do 6.miesta celkového poradia.





IDO – nominácia na Olympijské hry / Svetové hry / Európske hry, Finále na
MS alebo 1. miesto na ME v kategóriách sólo a duo, v nasledovných
disciplínach:
o Street / Urban Dance
 Breaking
 Hip Hop
 Disco Dance
 Disco Free Style
 Street Dance Show
o Artistic / Performing Arts dances
 Show Dance
 Jazz Dance
 Modern and contemporary
o Párové tance
 Salsa
 Tango Argentino
RnR – nominácia na Svetové hry / Európske hry, Finále na MS/ME. WRRC
rebríček - Juveniles, Junior, Main class contact style, Main class free style –
do 20. miesta celkového poradia.

4. Podmienky prijatia študenta na denné bakalárske štúdium na FTVŠ UK BA.
Záujemca o štúdium podá žiadosť na VÚ do konca kalendárneho roka. VÚ bude
o žiadosti rokovať a vydá odporúčanie. Záujemca zároveň dostane informácie,
ako sa pripraviť na prijímacie konanie.
Výkonnostné kritériá:
 TŠ – minimálne získaná výkonnostná trieda „A“ v štandardných tancoch,
zároveň získaná minimálne výkonnostná trieda „A“ v latinskoamerických
tancoch. Alebo finálové umiestnenie na MSR v ŠTT alebo LAT v párových
disciplínach za posledných 5 rokov pred podaním prihlášky na FTVŠ UK BA.
 IDO – finálové umiestenie za posledných 5 rokov pred podaním prihlášky na
FTVŠ UK BA v sólo, duo a skupiny (1.-3. miesto formácie) na MSR
v nasledovných disciplínach:
o Street / Urban Dance
 Breaking
 Hip Hop
 Disco Dance
 Disco Free Style
 Street Dance Show
 Disco Show
o Artistic / Performing Arts dances
 Show Dance
 Jazz Dance
 Modern and contemporary
o Párové tance
 Salsa
 Tango Argentino


RnR - v párových kategóriách účasť na Majstrovstvách Slovenska
s umiestnením do 6. miesta (vrátane), vo formáciách umiestnenie do 3.

miesta (vrátane) na Majstrovstvách Slovenska za posledných 5 rokov pred
podaním prihlášky na FTVŠ UK BA.
5. Po úspešnom ukončení 2. ročníka (4. semestrov) bakalárskeho štúdia na FTVŠ
UK BA môže študent získať vzdelanie trénera 1. kvalifikačného stupňa, ak
zároveň úspešne absolvuje v príslušnom období (počas uvedeného
vysokoškolského štúdia) nasledovné predmety so skúškou počas vzdelávania
trénerov 1.kvalifikačného stupňa:
 TŠ - Štandardné tance + Latinskoamerické tance + Metodika
štandardných tancov + Metodika latinskoamerických tancov.
 IDO - Tance IDO + Metodika tancov IDO.
 RnR - Akrobatický rokenrol + Metodika akrobatického rokenrolu.
6. Dňa 1.4.2020 pán Genc Berisha informoval členov úseku, že ukončuje svoju
činnosť vo Vzdelávacom úseku pre celozväzové záležitosti SZTŠ. Za činnosť
a jeho prínos mu Vzdelávací úsek pre celozväzové záležitosti SZTŠ ďakuje.
Zapísal: Mgr. Milan Špánik, PhD.
Overil: Mgr. Matej Chren, PhD.
Najbližšie zasadanie sa uskutoční v Bratislave v apríli 2020.

