
Zápisnica č. 1 z rokovania metodicko – vzdelávacej komisie SZTŠ 8.1.2021 

(ON-LINE) 

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

Program: 
1. MVK si prizvala na konzultáciu pána Ing. Petra Ivaniča. 
2. MVK odošle finálnu verziu štatútu reprezentanta Slovenského zväzu tanečného 

športu po požadovaných úpravách na schválenie Rade SZTŠ. 
3. MVK uznáva Šimonovej Erike všeobecnú časť vzdelávania 

trénerov na základe dosiahnutého vzdelania trénera I. kvalifikačného stupňa 
modernej gymnastiky. 

4. MVK obdržala informáciu od Diagnostického centra prof. Hamara o potrebe 
PCR testov k uskutočneniu športovej lekárske prehliadky. Na základe uvedenej 
informácie sa MVK rozhodla pokračovať v povinných športových lekárskych 
prehliadkach až keď sa zruší povinnosť dokladovania PCR testu pred 
prehliadkou. 

5. 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. Pán 
Ing. Eduard Slimák doložil potrebné dokumenty dňa 7.1.2021. Na základe 
doložených dokumentov MVK priznáva pánovi Máté Csorbovi vzdelanie I. 
kvalifikačného stupňa v prípade, ak bude spĺňať podmienky minimálnej 
potrebnej dosiahnutej výkonnostnej triedy. Po doložení výkonnosti mu bude 
vystavený certifikát o vzdelaní. 

6. Termíny prebiehajúceho vzdelávania I. kvalifikačného stupňa sa rozhodla MVK 
na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie upraviť nasledovne: 
23.-24.1.2021  - presunuté na február. 
13.-14.2.2021  - prezenčne. 
14.2.2021   - odovzdanie záverečnej práce. 
6.-7.3. 2021   - riadny termín skúšok trénerov I. kvalifikačného stupňa. 
27.-28.3.2021  - 1. opravný termín skúšok trénerov I. kvalifikačného stupňa 
Doplníme  - posledný opravný termín skúšok trénerov I. kvalifikačného 

stupňa 
Na základe epidemiologickej situácie sa môžu uvedené termíny ešte upravovať. 

7. MVK sa pokúsi zorganizovať on-line vzdelávanie v oblasti antidopingu v   
najbližšej dobe pre reprezentáciu SR vo všetkých troch sekciách a pre trénerov 
s platnou trénerskou licenciu a frekventantov momentálne prebiehajúceho 
vzdelávania trénerov I. kvalifikačného stupňa. 
 

Zapísal: Mgr. Milan Špánik, PhD. 
Overil:  Mgr. Barbora Žilinková, PhD. 
Najbližšie zasadanie sa uskutoční január 2021. 


