Zápisnica č. 2 z rokovania metodicko – vzdelávacej komisie SZTŠ 4.3.2021
(ON-LINE)
Prítomní:
Ospravedlnený:
Hosť:

Chren, Olej, Špánik, Žilinková
Špániková

Program:
1. Štatút reprezentanta Slovenského zväzu tanečného športu - MVK doplnila a
zapracovala pripomienky pána Ing. Petra Ivaniča. Následne odovzdá
vypracovaný štatút reprezentanta Slovenského zväzu tanečného športu po
požadovaných úpravách na schválenie Rade SZTŠ. V prípade ďalších návrhov
na úpravy prosí Radu SZTŠ, aby konkretizovala daný bod priamo s návrhom
na úpravu bodu, aby sa dalo prediskutovať dôvody, prečo MVK vypracovala
uvedené znenie bodu a dalo sa o konkrétnom bode diskutovať.
2. Žiadosť pán Kovaľák Kevin. MVK umožňuje prihlásiť sa na štúdium na FTVŠ
UK s udelením výnimky z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19
a nemožnosti splniť požadovanú výkonnosť do podania prihlášky na VŠ. Pán
Kevin Kovaľák je povinný splniť si požadovanú výkonnosť do termínu ukončenia
I. stupňa vysokolškého štúdia – Bc. Zodpovedný - Chren.
3. MVK po preverení členstva pána Bartoša Adama v SZTŠ zistila, že uvedený
študent je členom neaktívneho klubu SZTŠ a zároveň nie je teda ani členom
SZTŠ. MVK bude preverovať, či v momente podania prihlášky a doloženia
potvrdenia o výkonnosti od SZTŠ bol pán Bartoš Adam členom SZTŠ
v aktívnom klube SZTŠ. Po dohode so študentom sa zaregistroval do aktívneho
klubu SZTŠ - VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava. Zodpovedný – Olej.
4. MVK bude od tohto kalendárneho roka prerokovávať a schvaľovať prihlásených
študentov na vysokoškolské štúdium na FTVŠ UK a kontrolovať ich výkonnosť
a plnenie výkonnostných podmienok počas členstva v SZTŠ, podľa smernice
o vzdelávaní trénerov.
5. Žiadosť Mgr. Hanusová Zuzana. MVK schvaľuje frekventantke vzdelávania
trénerov I. kvalifikačného stupňa prerušenie štúdia na dobu do otvorenia
najbližšieho vzdelávania trénerov I. kvalifikačného stupňa, počas ktorého musí
štúdium ukončiť.
6. Termíny prebiehajúceho vzdelávania I. kvalifikačného stupňa sa rozhodla MVK
na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie upraviť nasledovne:
13.-14.2.2021
pôvodne presunuté na marec.
25.2.2021
test FTVŠ UK – všeobecná časť (po rozdelení FTVŠ
UK len časť frekventantov, ostatní frekventanti
čakajú ešte na termín, ktorý pridelí FTVŠ UK).
6.-7.3. 2021
presunuté na 27.-28.3.2021.
27.-28.3.2021
posledný víkend vzdelávania - on-line.
28.3.2021
odovzdanie záverečnej práce v pdf. formáte mailom
na adresu milan_spanik@tskmm.sk.
31.3.2021
odovzdanie záverečnej práce v tlačenej podobe
v hrebeňovej väzbe poštou na adresu sekretariátu
SZTŠ.
Termíny skúšok doplníme priebežne. Rovnako budeme informovať
frekventantov o novom termíne testu všeobecnej časti vzdelávania, hneď ako
nám ho FTVŠ UK pridelí.

7. Žiadosť Copp Iryna. Pani Copp Iryna požiadala o termín na skúšku vzdelávania
trénerov II. Kvalifikačného stupňa. Po splnení dochádzky na vzdelávaní
neabsolvovala ani jeden termín skúšok a zároveň si písomne ani nepožiadala
o prerušenie štúdia. Nakoľko bude pre tento beh štúdia vypísaný ešte jeden
výnimočný termín z dôvodu pandémie COVID-19, MVK umožní frekventantke
vykonať skúšku v tomto termíne za poplatok 150 Euro.
8. MVK ďakuje za pomoc pri vypracovaní dokumentácie pre SADA SR
generálnemu sekretárovi SZTŠ pani Mgr. Veronike Špánikovej.
9. MVK plánuje zorganizovať na jeseň 2021 vzdelávanie pre reprezentačný výber
SZTŠ v oblasti antidopingu, pre reprezentantov, ktorí toto vzdelávanie ešte
v roku 2021 neabsolvovali.
10. MVK uvažuje o zorganizovaní prednášky o výžive pre Reprezentáciu SZTŠ,
talentovanú mládež SZTŠ a trénerov s platnou licenciou SZTŠ.
11. MVK navrhuje Rade SZTŠ kúpu jedného softvéru s licenciou (MS TEAMS,
ZOOM, CISCO WEBEX) na on-line vzdelávanie pre SZTŠ.
12. MVK úspešne zorganizovala s prezídiom sekcie tanečného športu sústredenie
v Karanténnom centre pre vrcholový šport X-Bionic® sphere. Sústredenia sa
zúčastnilo 34 tanečných párov (26 reprezentačných tanečných párov, 8
tanečných párov) a 9 trénerov. Sústredenie malo veľmi kladné ohlasy a MVK
odporúča prezídiu tanečného športu v prípade pretrvávajúcej situácie hľadať
možnosti pre opakované riešenie situácie podobným spôsobom. Zodpovedný –
Špánik.
13. Dňa 27.2.2021 sa uskutočnilo online školenie rozhodcov sekcie IDO a dňa
28.2.2021 sa konali online skúšky rozhodcov sekcie IDO. Predseda komisie
bola Mgr. Barbora Žilinková, PhD. (člen MVK SZTŠ, medzinárodný rozhodca
IDO) a ďalšími členmi komisie boli PhDr. Hana Švehlová (vedenie sekcie IDO
SZTŠ, medzinárodný rozhodca IDO a člen IDO Adjudication Committee), Mgr.
Dominika Kocourková (predseda komisie Disco, medzinárodný rozhodca IDO)
a Ingrid Fabian (predseda komisie Hip Hop, národný rozhodca). Zo 17
prihlásených záujemcov úspešne absolvovalo teoretickú časť a 1.časť
praktickej skúšky 12 prihlásených (3 osoby Disco Dance, 2 osoby Hip Hop, 4
osoby Art disciplíny: Show dance, Jazz a Moderný a súčasný tanec, 2 osoby
Disco dance + Art a 1 osoba Disco dance + Art + Hip Hop). Úspešní uchádzači
z 1. časti skúšky musia ešte absolvovať 2. časť praktickej skúšky (tieňové
hodnotenie min. 1 súťaže a následná účasť na rozbore hodnotenia za
prítomnosti min. 2 členov komisie).
14. Vzhľadom k tomu, že MVK zastrešuje vzdelávanie v rámci SZTŠ je nutné, aby
všetky vzdelávacie aktivity, aj v rámci jednotlivých sekcii, boli organizované v
súčinnosti s MVK a uvedené v kalendári na stránke www.szts.sk .
Zapísal:
Mgr. Milan Špánik, PhD.
Overil:
Mgr. Matej Chren, PhD.
Najbližšie zasadanie sa uskutoční marec 2021.

