Zápisnica č. 10 z rokovania metodicko – vzdelávacej komisie SZTŠ 29.7.2020
Prítomní:
Ospravedlnený:
Hosť:

Olej, Špánik, Chren, Žilinková

Program:
1. MVK pripraví a zorganizuje dňa 5.8.2020 Doškoľovací seminár 2020 pre
trénerov, ktorí ho neabsolvovali v roku 2017, respektíve 2018. Členovia komisie
sa dohodli na nasledovných témach a lektoroch:
a) Etický kódex
– 2 hodiny: Lektor: Mgr. Veronika Špániková
b) Športový tréning
– 2 hodiny: Lektor: Mgr. Peter Olej, PhD.
c) Biomechanika
– 2 hodiny: Lektor: Mgr. Milan Špánik, PhD.
2. Na Doškoľovací seminár 2020 sa prihlásili tréneri, ktorým VÚ tanečného športu
po ukončení štúdia nevystavil a neodovzdal diplom o štúdiu. MVK musí preveriť
úspešné ukončenie štúdia a následne diplom vydať, aby FTVŠ UK BA mohlo
opätovne na základe tohto diplomu vydať certifikát o absolvovaní
Doškoľovacieho seminára pre trénerov v roku 2020. Jedná sa o nasledovných
trénerov: Nikoleta Čenkyová, Mgr. Ing. Zuzana Čonka Bošanská, RNDr. Jozef
Čonka, PhD..
3. Komisia obdržala žiadosť od Mattea Cicchittiho, Ing. Mateja Šteca a Eleny
Popovej o výnimku z dochádzky na štúdiu trénerov I. kvalifikačného stupňa na
základe stanovenej dosiahnutej športovej výkonnosti. Komisia žiadosti
vyhovuje.
4. MVK pripravuje skúšky trénerov 2.kvalifikačného stupňa a zároveň druhý
víkend vzdelávania trénerov 1.kvalifikačného stupňa. Z dôvodu veľkej
početnosti oboch skupín MVK vypíše konkurz na miesto konania skúšok
a vzdelávania.
5. MVK navrhuje vytvoriť na novej web stránke SZTŠ on-line katalóg záverečných
prác absolventov trénerských štúdií.
6. MVK navrhuje odmeny pre vedúcich prác po ich úspešnom obhájení na
skúškach v nasledovnej výške:
1. Kvalifikačný stupeň
25 Euro / študent.
2. Kvalifikačný stupeň
–
30 Euro / študent.
3. Kvalifikačný stupeň
–
50 Euro / študent.
7. Z dôvodu konania MSR v sekcií IDO v navrhnutom termíne všeobecnej časti
vzdelávania trénerov 1.kvalifikačného stupňa sa študenti IDO rozdelia do dvoch
termínov: 16.-18.10.2020 a 11.-13.12.2020.
8. MVK pripraví v spolupráci s generálnym sekretárom harmonogram lekárskych
prehliadok a testovania reprezentácie SZTŠ v období október-november 2020.
Zapísal:
Mgr. Milan Špánik, PhD.
Overil:
Mgr. Barbora Žilinková, PhD.
Najbližšie zasadanie sa uskutoční dňa 3.9.2020.

