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Podmienky priebehu vzdelávania trénerov II. kvalifikačného stupňa a prihláška na 

štúdium 

Termíny seminárov (MVK si vyhradzuje právo zmeny termínov vzdelávania): 

• 10.-11.12.2022, 

• 14.-15.1.2023, 

• 4.-5.2.2023, 

• 11.-12.2.2023, 

• 25-26.3.2023 (náhradný termín vzdelávania alebo riadny termín skúšok), 

• 1. opravný termín apríl 2023, 

• 2. opravný termín máj 2023, 

• Všeobecná časť FTVŠ UK (oznámime po stanovení termínu FTVŠ UK BA). 

Cena štúdia: tréner II. kvalifikačného stupňa – 600,- EUR 

Cena je vrátane riadneho termínu skúšky a 1. opravného termínu. Túto sumu je nutné 

uhradiť v stanovenom termíne. Sumu je možné rozdeliť na dve platby (300.- EUR prvá splátka 

splatná pred začiatkom štúdia, 300.- EUR uhradené na účte SZTŠ najneskôr deň pred skúškou 

– termín bude presne určený v termínoch seminárov). Potvrdenie o zaplatení treba priložiť ku 

prihláške. Druhý opravný termín je spoplatnený sumou 35,- EUR. 

Spôsob prihlásenia: 

1. Zaplatiť určenú sumu na č. ú. SZTŠ do termínu 1.11.2022. Ako variabilný symbol pri 

platbe uviesť číslo 130, do poznámky: Meno, Priezvisko, štúdium II. kvalifikačný st. 

IBAN:   SK24 0200 0000 0037 8827 8158 

2. Doručiť písomnú prihlášku (nie e-mail) s prílohami uvedenými v prihláške a fotokópiu 

platby do 1.11.2022 na adresu: Slovenský zväz tanečných športov, Junácka 6, 832 80, 

Bratislava. Upozorňujeme, že v prípade nekompletnej prihlášky, chýbajúcej prílohy, 

alebo chýbajúceho dokladu o zaplatení - prihláška nebude akceptovaná. 

3. V prípade ak nemáte preukaz, vydokladovať najvyššie dosiahnuté výkonnostné triedy 

aj s účasťami na súťažiach. 

4. Prihlášky schvaľuje MVK SZTŠ. 

5. Storno poplatky:  

a) 1 mesiac pred začiatkom štúdia je storno poplatok 100 %, 

b) 2 mesiace pred začiatkom štúdia je storno poplatok 50 %, 

c) 3 mesiace pred začiatkom štúdia je storno poplatok 25 %. 
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Podmienky SZTŠ pre účasť na školení trénera II. kvalifikačného stupňa 

a) má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie 

odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, 

b) má odbornú spôsobilosť tréner I. kvalifikačného stupňa s najmenej jednoročnou 

praxou od získania odbornej spôsobilosti tréner I. kvalifikačného stupňa, 

c) minimálne podmienky zaradenia na športovú špecializáciu: 

• AKROBATICKÝ ROKENROL - vo dvojiciach a vo formáciách účasť na 

súťažiach organizovaných SZTŠ alebo národnými zväzmi (členmi WRRC) 

minimálne 4 roky: 

i. Povinné sú 3 účasti na MSR alebo na súťažiach Slovenský pohár 

s dosiahnutou párovou kategóriou MC couple dance show. 

ii. V prípade kategórií dievčenských formácií dosiahnuté 

umiestnenie minimálne vo finále MSR. 

iii. Boogie Woogie - povinné sú 3 účasti na MSR alebo na 

súťažiach Slovenského pohára v pároch v juniorskej vekovej 

kategórii. 

• TANEČNÉ DISCIPLÍNY IDO – preukázateľná tanečnošportová výkonnosť 

minimálne 4 roky na súťažiach organizovaných SZTŠ alebo národnými zväzmi 

(členmi IDO): 

i. Povinné sú 3 účasti na MSR.  

ii. V prípade súťažných disciplín a súťažných kategórií, v ktorých 

nie sú súčasťou súťažného systému výkonnostné kategórie s 

umiestnením minimálne v semifinále. 

• TANEČNÝ ŠPORT - dosiahnutá trieda minimálne A v ŠTT a B v LAT alebo  

naopak. 

Pod dosiahnutou triedou rozumieme: 

a) ak tanečník preberie triedu po svojom partnerovi – pár sa musí 

zúčastniť a postúpiť minimálne do 2.kola (nie re-dance) a zároveň 

dokončiť minimálne 3 súťaže v danej triede. 

b) ak si tanečník vytancoval danú triedu v postupových súťažiach 

sám – pár sa musí zúčastniť a zároveň dokončiť minimálne 1 

súťaž v danej triede. 

d) Minimálne semifinalista MS a ME kategórie Dospelí v ŠTT alebo LAT, resp. 

minimálne finalista MS a ME kategórie Dospelí v 10T , resp. finalista MS a ME 

PD v ŠTT, LAT, 10 T v tanečnom športe môže požiadať o získanie trénerskej 

kvalifikácie II. stupňa, ak už je držiteľom trénerskej kvalifikácie I. kvalifikačného 

stupňa a spĺňa podmienky pre zvýšenie kvalifikácie. Takýto tanečník nemusí 

absolvovať štúdium, musí však absolvovať skúšky.  
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e) Tanečník s umiestnením 1.-3. miesto v kategórii sólo alebo duo na MS hlavnej 

vekovej kategórie v disciplínach IDO môže požiadať o získanie trénerskej 

kvalifikácie II. stupňa, ak už je držiteľom trénerskej kvalifikácie I. stupňa a spĺňa 

podmienky pre zvýšenie kvalifikácie. Takýto tanečník nemusí absolvovať štúdium, 

musí však absolvovať skúšky. 

f) Tanečník v párových disciplínach RnR – MC Free style semifinále na súťažiach 

WRRC, môže požiadať o získanie trénerskej kvalifikácie II. stupňa, ak už je 

držiteľom trénerskej kvalifikácie I. kvalifikačného stupňa a spĺňa podmienky pre 

zvýšenie kvalifikácie. Takýto tanečník nemusí absolvovať štúdium, musí však 

absolvovať skúšky. 

g) Členstvo v SZTŠ (s platnou licenčnou známkou športovca), 

h) všetky podmienky je nutné splniť najneskôr v deň pred dňom termínu prihlášok na 

štúdium, 

i) o prípadných výnimkách pri požiadavke na vzdelanie rozhoduje MVK.  

 

Pravidlá pre frekventantov štúdia: 

• účasť na prednáškach - viac ako 80%, 

• každý lektor po dohovore s vedúcim štúdia môže zadať frekventantom seminárne               

práce, ktoré je nutné odovzdať najneskôr 1 mesiac pred skúškami, 

• všetky seminárne a záverečné práce musia byť odovzdané v stanovenom termíne, inak 

frekventant nebude pripustený ku skúškam a štúdium neukončí. 

 

Tešíme sa na Vás 

S pozdravom 

Mgr. Milan Špánik, PhD. Mgr. Peter Olej, PhD.  Mgr. Barbora Žilinková, PhD. doc. Mgr. Matej Chren, PhD. 
Člen MVK  Člen MVK  Člen MVK  Vedúci MVK SZTŠ 
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PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM TRÉNERA 

II . KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA 

Priezvisko:  ................................................................  

Meno:  ................................................... 

Dátum narodenia:  ...................................................  Titul  pred: ....................  

za: ................... 

Adresa:  ........................................................................ Obec:  ...........................................  

PSČ:  ............................ 

Mobil: .................................................... e-mail: ........................................................... 

Evidenčné číslo SZTŠ:  ............................................................ 

Športová špecializácia a dosiahnutá výkonnostná trieda: 

• AKROBATICKÉHO ROKENROLU   kategória: ............................................... 

• TANEČNÝCH DISCIPLÍN IDO   kategória: ............................................... 

• TANEČNÉHO ŠPORTU     ŠTT:  ....................  LAT:  .................... 

Dolu podpísaný (-á) sa prihlasujem na štúdium trénera .... . kvalifikačného stupňa a 

prehlasujem, že som si preštudoval (-a) Smernicu SZTŠ pre vzdelávanie trénerov a som si 

vedomý (-á) všetkých svojich práv a povinností počas štúdia. 

Som si vedomý (-á), že v prípade opustenia štúdia z dôvodu vylúčenia alebo iných dôvodov 

(okrem dôvodu zrušenia štúdia zo strany SZTŠ) mi nebudú mnou vynaložené finančné 

prostriedky vrátené. 

Poplatok: .......... €    Zaplatený dňa:  ................................................ 

V .............................................,  dňa .............................  

Podpis:  ....................................................... 

Prílohy: 
• kópia štartovného preukazu s dosiahnutou potrebnou výkonnosťou, respektíve výsledky z KSIS, 

• kópia diplomu trénera tanečného športu I. kvalifikačného stupňa 

• kópia občianskeho preukazu, 

• súhlas so spracovaním osobných údajov, 

• profesijný životopis. 
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Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Meno/priezvisko: _____________________________________________ 

 

Dátum narodenia: _____________________________________________ 

 

(ďalej len „dotknutá osoba“ ) 

 

Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov 

v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

prevádzkovateľovi: 

 

 

Prevádzkovateľ: Slovenský zväz tanečných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

IČO: 00 684 767 

DIČ: 20 2084 8698 

 

v rozsahu: predloženom v mojej prihláške na trénera vrátane _____ ks príloh 

 

na účel: uloženia osobných údajov v databáze trénerov SZTŠ 

 

súhlas poskytujem na obdobie1: _______________ 

 

(uveďte počet mesiacov alebo rokov, alebo presný dátum do ktorého nám súhlas 

poskytujete) 

 

Dátum _____________________   ______________________________ 

podpis dotknutej osoby 

 

 

 
1 V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať 

súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred 

poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba 

môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. 

 


