
Zápisnica č. 12 z rokovania metodicko – vzdelávacej komisie SZTŠ 25.10.2020 
(ON-LINE) 

Prítomní:  Chren, Olej, Špánik, Žilinková 
Ospravedlnený: 
Hosť:   Špániková 

Program: 
1. MVK uznáva Olejárovej Tamare predchádzajúce vzdelávanie trénerov 

modernej gymnastiky - štúdium všeobecnej časti FTVŠ UK. Menovaná musí 
absolvovať a úspešne ukončiť v rámci vzdelávania trénerov I. kvalifikačného 
stupňa tanečného športu len časť špecializácie. 

2. MVK umožní študentom vzdelávania trénerov II. kvalifikačného stupňa, ktorí 
ešte neukončili štúdium a prihlásili sa aspoň na jeden termín skúšok aktuálneho 
behu štúdia, zúčastniť sa výnimočného opravného termínu skúšok trénerov II. 
kvalifikačného stupňa počas prvého termínu skúšok trénerov I. kvalifikačného 
stupňa 13.-14.2.2021. 

3. Na základe prihlášky na doškoľovací seminár v roku 2020 záujemcov RNDr. 
Jozef Čonka, PhD. a Mgr. Ing. Zuzana Čonka-Bošanská sa pri kontrole 
dokumentov zistilo, že týmto študentom vzdelávania trénerov I. kvalifikačného 
stupňa nebol vydaný diplom. Po spätnej kontrole všetkých dokumentov sa 
zistilo, že štúdium neukončili. Teda ich účasť na doškoľovacom seminári je 
bezpredmetná a bol im vrátený poplatok za tento seminár. 

4. Pokiaľ sa študent vzdelávania trénerov neprihlási a v prípade relevantného 
dôvodu ospravedlnenia sa (o relevantnosti rozhodne MVK) aj nezúčastní 
žiadneho termínu skúšok, musí absolvovať celé štúdium znova. Rovnako aj v 
prípade ak štúdium úspešne neukončí. 

5. MVK vytvorí písomný súhlas na zverejňovanie záverečných prác trénerov v on-
line knižnici SZTŠ a plánujeme vytvoriť súbor záverečných prác. 

6. Na základe žiadosti od pána Ing. Eduarda Slimáka, ohľadne uznania 
zahraničného štúdia trénerov pre Csorba Máté zo dňa 7.9.2020 MVK 
vyhodnotilo predmetovú skladu, rozsah štúdia a dodané diplomy. Následne si 
vyžiadalo doloženie chýbajúcich dokumentov od žiadateľa  Csorba Máté. Do 
dnešného dňa žiadne ďalšie vyžiadané dokumenty dodané neboli. 

7. MVK kontaktovala Tibora Kocsica a prihlásila ho na všeobecnú časť 
vzdelávania trénerov III. kvalifikačného stupňa, nakoľko túto časť štúdia ešte 
neabsolvoval. 

8. MVK spolu s generálnym sekretárom SZTŠ organizuje v období október až 
december lekárske prehliadky reprezentantov SZTŠ v Diagnostickom centre 
profesora Hamara na FTVŠ UK.  

9. Zoznam úspešných absolventov vzdelávania trénerov II. kvalifikačného stupňa: 

Mgr. Štefan Chlebo IDO 

- Pavol Julény IDO 



Mgr. Katarína Sláviková (rod. Barátová) IDO 

Mgr. Dušan Gruľa TŠ 

Ing. Marián Chladný TŠ 

Mgr. Petra Kubaľáková TŠ 

Ing. Adriána Mick (rod. Dindofferová) TŠ 

MDDr. Ľubomír Mick TŠ 

Bc. Tomáš Tanka TŠ 

Ing. Dominika Tanka Feketová TŠ 

Mgr. Michaela Ťaptíková TŠ 

Bc. Martina Uváček TŠ 

- Tomáš Uváček TŠ 

Mgr. Peter Valach TŠ 

 Diplomy pripraví po dohode generálny sekretár SZTŠ.  

10. Zoznam absolventov doškoľovacieho seminára 2020: 

 Nikoleta Čenkyová 

 Robert Ďuriš 

Ing. Gabriel Lenický 

Ing. Iveta Moravská 

Bc. Lukáš Spišák 

Ing. Eva Tibenská 

11. Dňa 11.10.2020 sa v Nových Zámkoch uskutočnili rozhodcovské skúšky sekcie 
tanečného športu: Skúšajúci: ŠTT- Slimák, LAT –Chren 

Žiadateľ  -   o výkonnostnú triedu  - úspešnosť 

Patrik Scholtz –  A   – neuspel 

Tomáš Uváček -  A    -  uspel 

Martina Uváčková  -  A   - uspela 

Ľubomír Mick -  B   - uspel 

Adriana Mick  -  B   - uspela 

Robert Pavlík  -  A   - neuspel 

Tomáš Tanka  -  A   - uspel 

Dominika Tanková  –  A   - uspela 

Lucia Krnčanová  -  A   - uspela 

Marián Chladný  –  B   - uspel 

Michaela Ťaptíková –   B   - uspela 

Petra Kubaľáková  -   A   - uspela 

Peter Valach  –  D,C   - uspel 

Adeptom po splnení ďalších podmienok podľa kvalifikačného poriadku môže 
byť priznaná rozhodcovská trieda. 

 

12. MVK navrhuje, aby sa odmeny za úkony (počas vzdelávania trénerov, 
rozhodcov a reprezentantov) zapracovali do finančného poriadku SZTŠ. MVK 
spolu s vedením SZTŠ by malo na najbližšom VZ predložiť tento návrh.  



13. MVK navrhuje doplniť do smernice predmet „Metodika záverečných prác“ 
v rozsahu 2 hodín pre každý stupeň vzdelávania trénerov. 

14. MVK rovnako navrhuje vypracovať zoznam školiteľov záverečných prác pre 
jednotlivé stupne vzdelávania trénerov. 

15. Najbližšie termíny vzdelávania trénerov I. kvalifikačného stupňa: 
22.11.2020  - On-line (MS TEAMS) 
23.-24.1.2021 - Prezenčne 
1.2.2021  - Odovzdanie záverečnej práce 
13.-14.2.2021 - Riadny termín skúšok trénerov I. kvalifikačného stupňa 
6.-7.3. 2021  - 1. opravný termín skúšok trénerov I. kvalifikačného stupňa 
27.-28.3.2021 - Posledný opravný termín skúšok trénerov I. kvalifikačného 

stupňa 

16. MVK navrhuje upraviť termín, ohľadom povinnosti každého klubu mať vlastného 
trénerského garanta minimálne I. kvalifikačného stupňa pre každú sekciu 
v ktorej klub pôsobí, na 1.7.2021. Dôvodom je aktuálna situácia a na základe 
opatrení vlády SR je nemožné dodržať plánovaný harmonogram pre úspešné 
ukončenie trénerského štúdia do konca roka 2020.  

17. MVK plánuje otvoriť v najbližších rokoch pri dostatočnom počte záujemcov 
vzdelávania trénerov jednotlivých stupňov nasledovne: 

1. Vzdelávanie trénerov I. kvalifikačného stupňa  – marec/apríl 2021 
2. Vzdelávanie trénerov III. kvalifikačného stupňa - november 2021 
3. Vzdelávanie trénerov II. kvalifikačného stupňa  – september 2022 

 
Zapísal: Mgr. Milan Špánik, PhD. 
Overil:  Mgr. Matej Chren, PhD. 
Najbližšie zasadanie sa uskutoční november 2020. 


