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Záznam z jednání 
dne 18. 4 . 2016 v Bratislavě 

 

Přítomni: Petr Horáček, prezident SZTŠ, Petr Odstrčil, prezident ČSTS 

 

Cílem jednání bylo seznámení se současnou situací obou federací a předpokládaných 

možnostech spolupráce. 

 

Projednávané okruhy možnosti spolupráce: 

1. Legislativní rámce pro činnost sportovních organizací 

Prezident SZTŠ informoval o zákonu o sportu, kterým se řídí všechny sportovní organizace na 

Slovensku. Tento zákon definuje i licenční systém a vzdělávání trenérů a dalších fukcionářů a je 

zpracován v souladu s direktivami EU. Obě strany proto očekávají, že bude obdobně řešen i 

v dalších evropských zemích a že může být základem pro projednávání společných zájmových 

oblastí. 

2. Soutěžní oblast 

Obě strany se informovaly o soutěžních systémech a společně konstatovaly, že bude výhodné 

sjednotit základní parametry (kategorie, třídy, disciplíny, repertoár, …). Za základ je možné 

považovat pravidla WDSF a závazek členských zemí WDSF přizpůsobovat národní systémy 

pravidlům WDSF.  

Obě strany vyjádřily zájem rozšířit spolupráci i s dalšími zeměmi visegrádského a 

středoevropského prostoru. 

Prezident SZTŠ navrhl projednat v dalších jednáních možnost většího vzájemného uznávání 

soutěží z hlediska plnění podmínek pro získávání výkonnostních tříd a tvorby ranklistů. Obě 

strany předají tento návrh odpovědným osobám ve svých federacích a budou iniciovat společná 

jednání na expertní úrovni. 

3. Oblast vzdělávání 

Obě strany se informovaly o vlastních systémech vzdělávání a návaznosti na WDSF DanceSport 

Academy. Shodně konstatovaly, že je třeba respektovat podněty vycházející z nových 

technických příruček WDSF, systému hodnocení JS2.1 včetně porotcovské příručky a systému 

vzdělávání a udělování licencí WDSF. Oblast spolupráce by mohla zahrnout lokalizaci materiálů 

WDSF, unifikaci profilu absolventů studií, která by umožnila vzájemné uznávání vzdělávání a 

licencí, tvorbu učebních materiálů pro vlastní systémy vzdělávání a organizování vzdělávacích 

akcí na mezinárodní úrovni. Obě strany předají tento návrh odpovědným osobám ve svých 

federacích a budou iniciovat společná jednání na expertní úrovni. 

4. Oblast marketingu a médií 

Obě strany se informovaly o spolupráci s televizními společnostmi a vyslovily se pro vzájemnou 

podporu v přejímání pořadů s tématikou tanečního sportu včetně pořadů z významných soutěží 

WDSF. Pro zahájení spolupráce v této oblasti se obě strany dohodly na informování o pořadech 

zhotovených a připravovaných pro letošní rok. 

5. Různé 

Prezident SZTŠ nabídl spolupráci při zajišťování činnosti v oblastech, kterými se ČSTS zatím 

nezabývalo nebo je o ně malý zájem (tanec vozíčkářů, univerzitní sport).  

 

Závěr 

Obě strany se dohodly na dalším vzájemném jednání, ke kterému pozve prezident ČSTS 

prezidenta SZTŠ a na iniciování jednání na expertní úrovni ve výše uvedených bodech. 

 

Zapsal: Odstrčil P. 


