Zápisnica č. 2 z rokovania Vzdelávacieho úseku SZTŠ 15.10.2021 v Pezinku
Prítomní:

Chren, Uváček, Slimák, Špánik, Ivanič (prezident SZTŠ - odchod
20:00), Blesák (SÚ), Imre (SÚ), Víťazková (SÚ – príchod 18:00)

Program:
1. VÚ navrhuje zrušenie kvalifikačnej podmienky minimálneho počtu
odrozhodovaných súťaží pre rok 2022 pre TOP rozhodcov. SÚ tento návrh
plne podporuje.
2. VÚ navrhuje úpravu KP, aby sa mohol stať inšpektorom súťaže okrem
rozhodcu s platnou rozhodcovskou licenciou pre triedu „S“ aj tréner s platnou
trénerskou licenciou III. kvalifikačného stupňa (II. triedy) a vyššie.
3. VÚ pripraví stretnutie inšpektorov, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené
kvalifikačné podmienky. Toto stretnutie bude považované za licenčné školenie
inšpektorov. Následne sa uskutoční seminár povinného repertoáru pre členskú
základňu a trénerov.
4. VÚ pracuje spoločne na zosúladení KP a SP. Upravujú, respektíve dopĺňajú
sa nasledovné body poriadkov:
• paralelný rozhodca odovzdáva pri hodnotení AJS 3.0 hodnotenie ihneď
po kole sčitateľovi,
• výber miesta paralelného rozhodcu je taktiež podmienené, aby nevidel
na hodnotenie rozhodcov na LED obrazovke,
• v deň súťaže môže byť maximálne 5 paralelných rozhodcov a v jednej
súťaži maximálne 3 paralelní rozhodcovia,
• poverený člen VÚ, pán Ing. Eduard Slimák, kontroluje a vyhodnocuje
hodnotenie každej súťaže paralelného rozhodcu.
5. Na základe rozhodnutia prezidenta SZTŠ, pána Ing. Petra Ivaniča, počas
porady, VÚ nemusí zbierať a evidovať údaje o talentovanej mládeži. Údaje
budú uvedené až v novom evidenčnom systéme SZTŠ. Zoznam talentovanej
mládeže a tabuľka na zápis údajov podľa zákonu o športe bola pripravená
poverenými členmi VÚ.
6. VÚ má v pláne organizáciu Tanečného Kongres 2021 (kongres rozhodcov)
deň po prvých uskutočnených MSR v roku 2022, rovnako už má pripravených
aj lektorov na prednášky. Podľa informácií od prezidenta SZTŠ, pána Ing.
Petra Ivaniča, VÚ musí počkať na termín kongresu, ktorý stanoví Výbor sekcie
TŠ.
7. VÚ navrhuje spoločne so SÚ doplnenie nového bodu do KP v časti kritérií pre
zisk TOP rozhodcu:
Ak tanečník vykonával športovú činnosť len v jednej skupine tancov a získal
niektoré z nasledovných umiestnení (štvrťfinále MS alebo ME v ŠTT alebo
LAT, finále ME a MS PD ŠTT alebo LAT môže požiadať o výnimku z plnenia
podmienky minimálnej športovej výkonnosti v disciplíne, v ktorej nedosiahol
požadovanú výkonnostnú triedu. V prípade vzdelávania trénerov žiada
o výnimku MVK (schvaľuje aj prezídium SZTŠ) a v prípade skúšok rozhodcov
žiada o výnimku VÚ (schvaľuje aj výbor sekcie). VÚ žiadateľovi po splnení
vyššie uvedených podmienok umožní vykonať skúšky v skupine tancov,
v ktorej splnil podmienky výsledkov až po rozhodcovskú kategóriu S. V druhej
skupine tancov bude vykonávať skúšky len po rozhodcovskú kategóriu E,D,C.
Po uznaní skúšok a splnení všetkých podmienok mu bude priznaná
rozhodcovská trieda S v skupine tancov, v ktorej vykonával športovú činnosť

a E, D, C v skupine tancov, v ktorej športovú činnosť nevykonával. Po splnení
podmienok pre TOP rozhodcov a jeho zaradení do TOP rozhodcov pre
skupinu tancov, v ktorej splnil podmienky sa môže uchádzať o WDSF licenciu
rozhodcu. Po úspešnom vykonaní skúšok a uznaní WDSF licencie, mu VÚ
pridelí aj v druhej skupine tancov rozhodcovskú triedu S.
Zapísal:
Overil za VÚ:
Overil za SÚ:

Mgr. Milan Špánik, PhD.
doc. Mgr. Matej Chren, PhD.
Ing. Stella Víťazková

Najbližšie zasadanie VÚ bude dňa 19. 10. 2021 v Bratislave.

