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Zápisnica č. 2/2020 

zo zasadnutia Prezídia sekcie Tanečného športu SZTŠ dňa 28.05.2020 v Bratislave 

 

Prítomní: p. Horáček, p. Ivanič,  p. Chren, p. Surovec, p. Víťazka 

Rokovanie o 17:00 otvoril, viedol a o 21:14 ukončil p. Horáček - prezident SZTŠ . 

 

Program zasadnutia Prezídia sekcie TŠ SZTŠ: 

Kontrola úloh 

1. Splnené 

2. Trvajúce 

Riadne body programu: 

3. Aktuálna situácia spôsobená krízovými opatreniami kvôli ochoreniu Covid -19 

4. Návrh rozpočtu TŠ 2020 

5. Korekcie termínov v súťažnom a vzdelávacom termínovníku  

6. Sekčné VZ 2020 

7. WEB stránka www.szts.sk 

 

KONTROLA ÚLOH 

1, splnené:  ÚLOHA: PRaL-1/9/2016 Zabezpečením zálohy dokumentov zo súčasnej webovej stránky  

2,trvajúce: 
SÚ:  *SÚ 1/2/2016, SÚ a VÚ vypracuje štatút reprezentanta.– úloha trvá     

* SU3/1/2016, vedúci SÚ na základe podkladov od hospodára doplní Nominačný poriadok o zásady 

financovania účasti párov na štatutárnych súťažiach WDSF - úloha trvá  

PRaL: ÚLOHA: PRaL – 5/9/2018 Doriešenie tréningového denníka pre reprezentáciu - úloha trvá 

 

 

UZNESENIE:  Pr – 10/2020 – U 
Prezídium sekcie TS SZTŠ súhlasí s poskytnutím finančnej podpory knižných publikácií, konkrétne 

vo výške 450€ formou faktúry priamo na SZTŠ. Per rollam 29.4.2020 

ZA: 5  PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

UZNESENIE:  Pr – 11/2020 – U 

Prezídium sekcie TŠ súhlasí s udelením výnimky a povolením štúdia trénera 1.kvalifikačného 

stupňa 2020 pre Mattea Cicchittiho a PhDr. Ivanu Marci (rodenú Suchánkovú). Podmienkou je, že 

táto výnimka sa v budúcnosti nebude vzťahovať na rozhodcovské skúšky. Per rollam 24.5.2020 

 

ZA: 4  PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 

 

3. Aktuálna situácia spôsobená krízovými opatreniami kvôli ochoreniu Covid -19 

 

Počas nútenej prestávky spôsobenej karanténnymi opatreniami krízového štábu na zamedzenie 

šírenia ochorenia Covid-19 bola členské základňa priebežne informovaná o situácii na web stránke 

a na sociálnych sieťach informáciami vedúceho SÚ.  

 

PREZÍDIUM BERIE NA VEDOMIE. 

 

4. Návrh rozpočtu TŠ 2020 

Prezídiu bol pre zasadnutím zaslaný návrh rozpočtu sekcie TŠ pre rok 2020. Zostavený bol firmou 

Bilanx s.r.o. podľa nákladov roku 2019 a dodatočne bude upravený podľa aktuálnych informácií od 

jednotlivých úsekov.  

Prezident P.Horáček informoval o situácii, aktuálne čakáme na novelizáciu Zákona o športe, ktorá 

predpokladá možnosť pohybu percentilov z dohody o príspevku uznanému športu na rok 2020. 



 2 

V položkách rozpočtu bude pravdepodobne možnosť vyčleniť čiastku na podporu klubom v čase 

karanténnych opatrení Covid-19. 

 

Prezídium vyjadrilo pripomienky a otázky k predloženému rozpočtu. Niektoré položky je potrebné 

objasniť (podľa nákladov 2019 s firmou Bilanx s.r.o.), niektoré položky sa spresnili podľa 

informácií úsekov.  
 

ÚLOHA: 1/2020 Ekonomický úsek: V. Špániková v spolupráci s firmou Bilanx s.r.o. rozpočet 

skoriguje, doplní a dopracuje a odošle na schválenie prezídiu TŠ.  

 

5. Korekcie termínov v súťažnom a vzdelávacom termínovníku  

Vedúci MVK, M. Chren, informoval o aktuálne navrhnutých termínoch vzdelávania trénerov 

a reprezentačných sústredení 2020 nasledovne: 

 

30.-31.5.2020  Skúšky trénerov II. kvalifikačného stupňa – zrušené 

27.-28.6.2020  1. Seminár Vzdelávania trénerov I. kvalifikačného stupňa (Univerzálny dom 

tanca Bratislava) 
 

Vedúci MVK, M. Chren, konzultoval s prezídiom TŠ formu tohto 1.semináru vzhľadom na 

aktuálnu situáciu. Odporúčanie prezídia je zorganizovať prvý seminár prezenčnou formou, pokiaľ 

to situácia umožní. V prípade prezenčnej formy je potrebné vypísať konkurz na prenájom 

priestorov, resp. rozdeliť rovnomerne vzdelávanie medzi kritériám vyhovujúce priestory.  

 

29.-30.8.2020   Reprezentačné sústredenie seniorov ŠTT+LAT (TŠK VIVA Nové Zámky).  

 

Pokiaľ sa bude reprezentačné sústredenie konať ešte pre MSR LAT 2020, reprezentanti LAT budú 

vybraní na základe zoznamu reprezentácie roku 2019.  

 

4.-5.7.2020  Reprezentačné sústredenie Juniorov ŠTT (Univerzálny dom tanca) 

19.-20.09.2020 Reprezentačné sústredenie mládeže a do 21 r. ŠTT (Univerzálny dom tanca 

Bratislava) 

20.-21.09.2020 Reprezentačné sústredenie mládeže a do 21 r. LAT (Univerzálny dom tanca 

Bratislava) 

 

MVK preverí dostupnosť schválených zahraničných trénerov na reprezentačnom sústredení 

mládeže a Do 21 (Domenico Soale a Peter Stokkebroe).  

 

10.-11.10 2020  Reprezentačné sústredenie Juniorov LAT (TŠK VIVA Nové Zámky) 

 

5.-6.9.2020  Vzdelávanie trénerov I. kvalifikačného stupňa + skúšky trénerov II. 

kvalifikačného stupňa (FTVŠ UK BA) 

27.9.2020   1.opravný termín skúšok trénerov II. kvalifikačného stupňa (FTVŠ UK BA) 

10.10.2020  2.opravný termín skúšok trénerov II. kvalifikačného stupňa (FTVŠ UK BA) 

11.10.2020   Skúšky rozhodcov + vzdelávanie I. kvalifikačného stupňa (FTVŠ UK BA) 

 

PREZÍDIUM BERIE NA VEDOMIE. 

 

 

Vzhľadom na zrušené súťaže z dôvodu pandémie COVID-19 vedúci SÚ, P.Ivanič, predložil zmenu 

podmienok účasti na MSR 2021 za predpokladu uskutočnenia 4 kôl SLP 2020.  

Zmena v Súťažnom poriadku TŠ Článok 10, časť B Špecifiká majstrovských súťaží body 6. – 8. 

platí len pre MSR 2021. 
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6.    Podmienkou účasti párov na MSR v kategóriách Mládež, Do 21 a Dospelí ŠTT a LAT je účasť 

minimálne na dvoch súťažiach predchádzajúceho ročníka SLP v danej skupine tancov. Pre MSR 10T 

je podmienkou účasť minimálne na dvoch súťažiach predchádzajúceho ročníka SLP v ŠTT alebo 
LAT. V prípade, že páry nesplnenia túto podmienku do dátumu prihlášok na MSR ŠTT, LAT a 10T, 

môže SÚ udeliť výnimku (žiadosť o výnimku musí byť súčasťou prihlášky na MSR) len v prípade: 
a)        ak pár začal súťažiť v novom zložení neskôr, ako boli usporiadané posledné 2 kolá SLP pred 

MSR. Prílohou žiadosti o výnimku musí byť kópia akejkoľvek súťaže, na ktorú pár nastúpil 

v novom zložení prvý krát.  

b)        ak min. jeden z páru bol dlhodobo chorý viac ako 2 mesiace v období medzi 4. až 7. kolom 

SLP. Tanečník doloží potvrdenie od lekára do 10 dní od povolenia športovej činnosti na SÚ. 
SÚ nemusí žiadosti vyhovieť. 

c)        ak sa pár v termíne SLP (piatok, sobota, nedeľa, pondelok) zúčastnil nominačnej súťaže SZTŠ 

- štátna reprezentácia, čo však musí dokladovať umiestnením na danej súťaži. Táto súťaž sa 
mu započítava do povinnej účasti na SLP v danej skupine tancov (10T v ŠTT aj v LAT).  

d)        ak sa pár v termíne SLP (piatok, sobota, nedeľa, pondelok) zúčastnil WDSF Grand Slam, 

WDSF WO, WDSF IO, WDSF Open 10T, táto súťaž sa mu započítava do povinnej účasti na 

SLP v danej skupine tancov, čo však musí dokladovať umiestnením na danej súťaži. Pre 
kategóriu Mládež sa započítava aj súťaž WDSF Open Youth. Uvedené súťaže sa páru 

započítavajú do povinnej účasti na SLP v danej skupine tancov maximálne jeden krát. Jedno 

kolo SLP pár musí absolvovať. 
e)        ak sa pár v danom roku zúčastnil WDSF súťaže konanej na Slovensku. Takéto súťaže sa páru 

započítavajú do povinnej účasti na SLP v danej skupine tancov maximálne jeden krát. Jedno 

kolo SLP pár musí absolvovať. 
f)         ak bol tanečný pár reprezentantom reprezentujúcim SR na ME alebo MS vo formáciách, ak 

boli ME alebo MS v termíne týždeň pred alebo počas súťaže SLP za podmienky, že bol pred 

daným kolom SLP zaslaný SÚ menný zoznam zúčastnených 9 párov (SÚ musí žiadosti 

vyhovieť). 
Zmeny v bode 6 platia pre MSR 2021. 

7.        Podmienkou účasti párov na MSR v kategórii Juniori II ŠTT a LAT je účasť minimálne na dvoch 

súťažiach predchádzajúceho ročníka SLP v danej skupine tancov. Pre MSR 10T je podmienkou 
účasť minimálne na dvoch súťažiach predchádzajúceho ročníka SLP v ŠTT alebo LAT. V prípade, 

že páry nesplnenia túto podmienku do dátumu prihlášok na MSR ŠTT, LAT a 10T, môže Súťažný 

úsek udeliť výnimku podľa predchádzajúceho bodu. Párom kategórie Juniori sa započítavajú 
maximálne 1 súťaž WDSF Open Junior II, Junior I, alebo DSE ECHGP Junior I, Junior II. Jedno 

kolo SLP však musia absolvovať.  

Zmeny v tomto bode platia pre MSR 2021. 

8.         Podmienkou účasti párov na MSR ŠTT, LAT alebo 10T v kategórii Seniori I, II a III tried B až S je 
účasť minimálne na jedenej WDSF súťaži v danej skupine tancov konanej na Slovensku v roku pred 

MSR. Pre MSR 10T je potrebná súťaž WDSF Open ŠTT a WDSF Open LAT. V roku 2020 si páry 

budú plniť podmienku na MSR 2021. Páry Senior IV a páry triedy D, C kategórií Senior I – III 
nemajú podmienku účasti na WDSF súťaži konanej na Slovensku. 

 

Ďalej SÚ oznamuje, že do výsledkov SLP 2020 sa budú započítavať všetky 4 kolá SLP 2020. 

 

UZNESENIE:  Pr – 12/2020 – U 

PREZÍDIUM SÚHLASÍ S PREDLOŽENOU ZMENOU PODMIENOK ÚČASTI PÁROV NA MSR 2021. 

 

ÚLOHA: 2/2020 Metodicko-vzdelávacia komisia: 

MVK predloží návrh na úpravu licenčných podmienok pre TOP rozhodcov.  

 

Prezident P.Horáček informoval, že Technical / Education Department WDSF odbržalo pdf verziu 

monografie Mgr.Mateja Chrena, PhD. 

 

PREZÍDIUM BERIE NA VEDOMIE.  
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ÚLOHA: 3/2020 Súťažný úsek: 

Urgovať Attilu Molnára, tvorcu AJS sčítacieho softvéru pre SZTŠ, aby tento softvér bol 

licencovaným softvérom pre sčítavanie WDSF súťaží.  

 

6. Sekčné VZ 2020 

Vedúci Evidenčného úseku informoval o kluboch, ktoré stále nemajú doriešené nedostatky ohľadne 

garanta klubu: 

 

KTŠ KESEL Bardejov – garant klubu (Eva Keselicová) nedodala diplom trénera 

 

Podmienkou pre tento klub na získanie dotácie 15% je dodať diplom garanta klubu do 31.5.2020 

 

NIKI DANCE A SPORT Komárno – garant klubu (Čenkyová Nikoleta) nedodala diplom trénera, 

nemá absolvovaný doškolovací seminár. 

 

Ak garant klubu dodá diplom, prezídium schválilo možnosť absolvovať doškolovací seminár. 

 

BDSkrew (sekcia IDO)– nemá určeného garanta klubu, nemá podľa zákona nárok na 15% z PUŠ na 

podporu činnosti klubov 

 

Počty hlasov na VZ 2020 sú klubom započítavané z dátumu 31.12.2019 a kluby musia mať v 

poriadku úhradu na rok 2020. 

PREZÍDIUM BERIE NA VEDOMIE.  

 

7. WEB stránka www.szts.sk 

Vedúci PRaL informoval, že odoslal Rade SZTŠ odporúčanie, na zvolenie koordinátora napĺňania 

novej web stránky szts.sk. Prezident určí zodpovednú osobu. 

Rovnako navrhol aktualizáciu zmluvy s administrátorom aktuálne web stránky, Tomášom 

Komendom. Zmluva bude predĺžená a jej ukončenie bude 6/2020.  

 

V rámci marketingových aktivít SZTŠ bude hľadať osobu, ktorá je skúsená v práci s internetovou 

encyklopédiou Wikipédia, pre naplnenie článkami o histórii a štruktúre SZTŠ.  

 

PREZÍDIUM BERIE NA VEDOMIE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Veronika Špániková    30.5.2020 

Overil: Mgr. Petr Horáček, Mgr. Matej Chren, PhD., Ing. Peter Ivanič, Ing. Tomáš Surovec 

 

 


