ZÁPIS 2 /2020
Zasadnutia vedenia sekcie módnych tancov a disciplín IDO SZTŠ, súťažnej komisie
a pozvaných hostí
konaného dňa 18.6. 2020 v Bratislave
Prítomní: Miroslav Frolo, Inge Fabian, Edina Tothová, Dominika Kocourková, Hana Švehlová,
Andrea Cibulová, Alexandra Tóthová, Monika Šimeková
Rokovanie krátko pozdravil aj prezident SZTŠ Petr Horáček

Program
1. Príprava VZ SZTŠ 18.6.2020 – Stanovy, komisie, poverenia k zastupovaniu
2. Financie, plán rozpočtu 2020, podpora klubov v súvislosti s karanténou
3. Kalendár súťaží na Slovensku jeseň 2020 (SP, regionálne súťaže a prehliadky,
MSR)
4. Úprava poriadkov sekcie 2020 z dôvodu nútenej prestávky v súťažiach
5. Rozhodcovia a vedúci výprav medzinárodných súťaží 2020
6. IDO AGM 2020 – plánovaný termín a miesto (júl 2020 v Mexicu) zrušené
7. Rôzne
KONTROLA ÚLOH

Ú 10/2018
Zjednotiť playlist hudby pre súťaže sekcie IDO
Z. Kocourková a disco komisia
T: nový termín 30.4.2020
Ú 11/2018
Presnejšie definovať vzájomné preskakovanie (povolené a zakázané)
Z. Kocourková a disco komisia
T: nový termín 28.2.2020
Ú 14/2019 Začať koordinovanú prípravu sformovania break komisie
Z. Švehlová, Šimek
T: čiastočne splnená a pokračuje
Ú 1/2020
Komisii DD kontrolu dodržiavania pravidiel a obmedzení pre DD „D“ a „C“ na
súťažiach SZTŠ
Z. D.Kocourková a komisia DD
T: splnená
Ú 2/2020 Organizátorom súťaží SZTŠ zaslať minimálne 20 ks fotografií zo súťaže vo vysokej
kvalite
Z. Organizátori súťaží SDIDO SZTŠ T: termíny súťaží 2020
Ú 3/2020
Spracovať podrobné informácie o Tanečnej lige a rozoslať klubom
Z. Fabian, Frolo, Tothová, Švehlová T: splnená
Ú 4/2020 Zapracovať úpravy poriadkov a predpisov, zverejniť na webe sekcie IDO SZTŠ
a zabezpečiť tlač pre kluby
Z. Švehlová
T: splnená
Ú 5/2020
Rozšíriť a doplniť detaily k ponukám pre možné zakúpenie kamery
Z. Švehlová
T: splnená
Ú 6/2020 Pripraviť možné úpravy slovenských poriadkov s ohľadom na situáciu a počet súťaží
Z: Švehlová + členovia vedenia
T: splnená
Ú 7/2020 Definitívne ROZHODNÚŤ o súťažiach MSR aj pohárových súťažiach a zohľadniť
výsledky prieskumu/ankety v kluboch
Z: Švehlová + členovia vedenia
T: splnená
Ú 8/2020 Zvážiť a rozhodnúť o účasti zahraničných rozhodcov na MSR v roku 2020
Z: Švehlová + vedenie + organizátori
T: splnená
Ú 9/2020 Informovať členov sekcie o Ročenke SZTŠ, obsahu, výbere výsledkov z IDO súťaží
Z: Švehlová
T: splnená

SDIDO SZTŠ berie na vedomie
1. Informáciu H.Švehlovej o doplnkových úpravách Stanov SZTŠ, ich vysvetlenie
a zdôvodnenie
2. Informáciu H.Š. o predpokladanej účasti klubov a ich zástupcov na rokovaní VZ
SZTŠ 18.6.2020
3. Informáciu H.Š. o prihlásených na vzdelávanie trénerov 1.stupňa (počet 24 z
12 klubov, z toho 7 z oblasti art disciplín, 2 párových tancov, 5 z hip hopu, 2 break
dance, 4 disco a 4, ktorí sa venujú viacerých disciplínam)

4. Informáciu Dominiky Kocourkovej o mailovej komunikácii a návrhoch komisie disco
5. Diskusiu o návrhoch komisie disco (bodovanie D, C, B kategórií, urýchlenie postupu
do vyššej výkonnostnej kategórie - áno/nie, ...)
6. Diskusiu o navrhnutých úpravách pravidiel v súvislosti so situáciou po karanténe
7. Informáciu H.Š. o rokovaní Rady SZTŠ a návrhu podporiť kluby mimoriadnou
dotáciou (s ohľadom na počet členov)
8. Informáciu H.Š. o finančnom pláne na rok 2020, oddelení účtov IDO a RNR
a rozdelení financií oboch sekcií v pomere 80% sekcia IDO a 20% sekcia RNR (na
základe konzultovaného odporučenia prezidenta P.Horáčka)
9. Informáciu H.Š. o vyznamenaní, ktoré bude udelené na VZ SOŠV 26.6.2020 autorom
Encyklopédie súťažného tanca P.Horáčkovi a J.Harangozó – návrh vyznamenania
iniciovala sekcia IDO SZTŠ
10. Informáciu H.Š. o zrušenom termíne a mieste konania IDO AGM 2020 v Mexicu.
IDO AGM by sa malo uskutočniť v Európe v termíne, keď to bude s ohľadom na situáciu
a ukončenú karanténu možné
SDIDO SZTŠ schvaľuje
1. Zápis č.1 2020 a tiež schválené procesným spôsobom „per rollam“ 7.4. a 20.4. 2020
(Príloha)
2. Úpravy pravidiel pre súťaže sekcie IDO SZTŠ na Slovensku v roku 2020
v súvislosti so situáciou po karanténe:
FORMÁCIE
Vo všetkých formáciách na slovenských súťažiach na jeseň 2020 (aj MSR) bude možné
v zostave formácie mať vyšší počet mladších tanečníkov ako 50% (napr. v JVK formácií
bude možné mať 15 detí a 5 juniorov; alebo v HVK formácii 10 juniorov a 5 HVK;
odporúčame v týchto prípadoch, najmä, ak majú byť použité aj v roku 2021, zostaviť
formácie tak, aby v roku 2021 spĺňali všetky pravidlá ohľadom veku – max.50%
mladších tanečníkov a takých, ktorí sú maximálne 2 roky pod hranicou staršej vekovej
kategórie, t.j. 11 a 12 ročné deti v JVK formácii a 15 a 16 roční juniori v HVK formácii).
UPOZORNENIE – uvoľnené pravidlo pre JVK a HVK formácie bude platiť iba v roku
2020 a iba pre súťaže na Slovensku! V prípade, ak sa klub mieni zúčastniť súťaže IDO
v zahraničí ešte v roku 2020, musí formácia spĺňať medzinárodné pravidlá a
obmedzenia pre vek tanečníkov.
SKUPINY ART disciplín (jazz, moderna a show dance)
Môže byť uplatnené povolenie ohľadom veku, ako je uvedené vyššie pre formácie (opäť
iba pre súťaže na Slovensku)
CHOREOGRAFICKÉ disciplíny (s vlastnou hudbou)
Je povolené a predpokladá sa, že budú na jesenných súťažiach 2020 použité rovnaké
choreografie ako v roku 2021 (dokonca s ohľadom na financie to odporúča
medzinárodná organizácia aj sekcia IDO SZTŠ).
V prípade nejasností, treba kontaktovať H.Švehlovú
STREET SHOW sólo a duo
V roku 2021 je na koniec apríla plánovaná súťaž v Poľsku IDO ME Street show a SP
disco a HH (Kleszczów, 30.4-2.5.2021). Skupiny a formácie street show budú
nominované na základe výsledkov MSR 2020, ale street show SÓLO a DUO budeme
nominovať z nominačnej súťaže, ktorú plánujeme usporiadať koncom marca/začiatkom
apríla 2021. SP disco a HH bude nominácia pravdepodobne otvorená, v prípade
limitovanej nominácie na DD a HH budú zohľadnené okrem výsledkov MSR 2020 aj
výsledky pohárových súťaží 2021 (najmä v prípade tanečníkov, ktorí prechádzajú do
staršej vekovej kategórie).
ORGANIZÁTORI súťaží a TERMÍNY súťaží 2021
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Záujemcovia o organizovanie súťaží v roku 2021 (pohárové, regionálne, aj MSR) musia
zaslať prihlášku do 30.8.2020 (formulár v Aktualitách na webe sekcie – súťažný
informačný systém IDO SZTŠ)
3. Náklady na financovanie administrácie a úprav informačného súťažného systému
sekcie IDO SZTŠ (do max.výšky 800,- Eur na rok 2020)
4. Náklady na financovanie internetu pre potreby sekcie IDO (do 25 Eur mesačne)
5. Náklady na obed účastníkom rokovania vedenia sekcie a hostí 18.6.2020 a následne
aj rokovania VZ 18.6.2020.
6. Náklady na zakúpenie podkladov a spracovanie povinnej hudby pre súťaže disco
dance (zabezpečuje Alexa a Edina Tóthové, Unlimited Levice; dodajú podklady k
preplateniu)
7. Zvýšiť príspevky organizátorom na MSR 2020 (v porovnaní s rokom 2019) a prideliť
aspoň minimálne finančné príspevky organizátorom pohárových súťaží – napr.
z položky cestovného, výška príspevku bude určená najneskôr 31.8.2020
8. Nominácie rozhodcov SR na jesenné súťaže : MSR art – slovenskí rozhodcovia,
MSR disco a street - slovenskí, českí a prípadne zo Slovinska, MSR HH – slovenskí
a českí
SDIDO SZTŠ ukladá
Ú 10/2020 Zverejniť úpravy slovenských poriadkov s ohľadom na karanténu
a prestávku v súťažiach
Z: Švehlová
T: 25.jún 2020
Ú 11/2020 Vyzvať organizátorov a záujemcov o organizovanie súťaží v roku 2021
Z: Švehlová
T: 25.jún 2020
Ú 12/2020 Zabezpečiť úpravu súťažného informačného systému IDO SZTŠ s ohľadom
na schválenú úpravu pravidiel a tiež prepočítavanie bodov v kategórii D, C a B disco
Z: Švehlová
T: 30.august 2020
Ú 13/2020 Vypracovať návrh kritérií pre príspevky organizátorom na súťaže a tiež na
reprezentáciu a talentovanú mládež v roku 2020
Z: Švehlová
T: 30.júl 2020
Zapísala:

Hana Švehlová 18. 6. 2020

PRÍLOHA
Zápis schváleného procesným spôsobom „per rollam“ 7.4. a 20.4. 2020
Súťažnou komisiou a vedením sekcie módnych tancov a disciplín IDO SZTŠ
SDIDO SZTŠ schvaľuje:
1. Preplatenie zakúpených medailí na MSR 2020 Disco a street show organizátorom a
súboru Unlimited z plánovaného príspevku na MSR 2020, cca 2600,- Eur (v roku 2019
sekcia prispela na rovnaký typ a úroveň súťaže MSR 3339,-Eur, v roku 2020 plánuje
sekcia prispieť minimálne takú sumu a žiadaná suma je nižšia ako predpokladaný
príspevok; preplatenie pomôže klubu v momentálnej situácii vrátiť investované peniaze,
keďže nákup aj platba už boli zrealizované)
2. Nákup monitoru k pevnému počítaču pre potreby sekcie IDO u H.Švehlovej do
maximálnej sumy 100,-EUR; platba kartou sekcie (pôvodný pokazený monitor aj starý
pevný počítač bol a je majetkom STO D IDO)
3. Návrh Prezidenta SZTŠ a členov vzdelávacej komisie doplniť člena vzdelávacej
komisie SZTŠ za sekciu IDO – Barbora Žilinková (za slobodna sa volala Vrtiaková);
absolvovala VŠMU, FTVŠ, je národný aj medzinárodný rozhodca (mala by nahradiť
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Genciho, ktorý plánuje opustiť funkciu člena vzdelávacej komisie, keďže ešte študuje na
FTVŠ, ale je ochotný naďalej pomáhať v oblasti vzdelávania).
4. ZVEREJNIŤ na súťažnom webe a FB termíny slovenských súťaží sekcie IDO SZTŠ a
informácie a výsledky rokovania medzinárodného Prezídia IDO
5. Zaslanie žiadosti a prosby adresovanej vzdelávacej komisii SZTŠ, aby schválila
možnosť prihlásenia na vzdelávanie 1.stupňa týchto záujemcov: Roman Šamudovský a
Zuzana Hanusová (break dance, nový klub a noví členovia, ale dlhé roky spolupracovali
s IDO), Erika Brandnerová a Zuzana Švrčinová (Halo Halo Bratislava, obe bez vlastnej
tanečnej praxe ale s dlhou a úspešnou choreografickou a pedagogickou praxou)
6. Nominácie za SR do IDO Prezídia na pozície, ktoré sa volia v roku 2020 (iba
nominácie, voľba a pokyny k voľbe rozhodne vedenie sekcie po obdržaní Agendy AGM
IDO 2020 a všetkých nominácií): Prezident Velibor Srdič (M.Wendt končí a predpokladá
sa, že bude zvolený za Honorary Lifetime Prezidenta),Senior Vice president Klaus
Holbacher (posun za V.S.), ďalší viceprezidenti (budú z nich zvolení 3) : Bonnie Dyer
(Kanada), Andrej Kokoulin (Rusko), Rober Planutis (USA), Jirko Paulú (ČR), Trajce
Petkovski (Macedónsko)
7. Zámer a text prieskumu v kluboch v súvislosti so súčasnou situáciou (Príloha – text
prieskumu)
SDIDO SZTŠ berie na vedomie:
1. Informáciu o Radou schválených a zaslaných návrhoch ocenení (s úpravami) za rok
2019 z SOŠV: za publikačnú činnosť P.Horáček a J.Harangozó (Encyklopédia
súťažného tanca…) a k jubileu za organizačnú prácu a prácu s mládežou
(A.Majeríková a M.Frolo)
2. Aktuálne informácie k medzinárodným súťažiam na základe informácie H.Švehlovej o
online rokovaní medzinárodného IDO Prezídia dňoch 3.-5.4.2020:
- Medzinárodná situácia je podobná ako na Slovensku: OTVORENÁ! A nie je
isté, ako sa bude ďalej vyvíjať…
- Súťaže IDO a ich status je priebežne aktualizovaný na www.ido-dance.com s
ohľadom na situáciu a zákony krajiny daného organizátora
(Postponed/Cancelled)
- V Taliansku sa v apríli 2020 uskutoční rokovanie o predpokladanom riešení
jesenných súťaží
- IDO má v pravidlách, že negarantuje uskutočnenie MS/ME každoročne, čo
znamená: že aj bez súčasnej výnimočnej situácie sa v niektorých disciplínach
súťaže nemusia uskutočniť v každom kalendárnom roku (už teraz je zjavné, že
sa niektoré súťaže v roku 2020 neuskutočnia)
- Možnosť NOVÝCH organizátorov v r.2020 je minimálna, jediná možnosť je
presun termínu jarnej súťaže na jeseň (POSTPONED), niektorí organizátori
nepočítajú ani s touto možnosťou (CANCELLED napr.Chomutov)
- Reálne sa počíta (a dúfa), že sa uskutočnia aspoň niektoré IDO súťaže na jeseň
(ale zaručiť to nie je možné) – v prípade uskutočnenia, budú počty
nominovaných za krajinu VYŠŠIE ako zvyčajne po minulé roky
- IDO GALA 2020 (best of the best – súťaž dospelých Majstrov sveta z 2019) sa
uskutoční cez FB a internetové médiá – a bude otvorená pre VŠETKÝCH
adult/HVK Majstrov sveta 2019 (tentokrát, žiaľ, bez SR – nemali sme v HVK
majstra sveta v r. 2019), superfinále bude tiež cez internet a formou bodovania
ako pri Eurovízii + 3 VIP rozhodcovia
- Medzinárodné poplatky v roku 2020 sa nemenia (zatiaľ)
- Pravidlá vekov v roku 2020 a aj v roku 2021 budú platiť, ako boli schválené v
roku 2018 (deti 12 a menej rokov, JVK 13-16, v sóle a duu rozdelené na JVK 1 a
JVK2, HVK od 17) a nebudú sa nijako upravovať ani robiť výnimky
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IDO sa snaží byť aktívne – formou videí “Tanec nepozná karanténu” – iniciatíva
bola od nás zo Slovenska), lekcií z rôznych štýlov na FB a Instagrame (lekcie
začali 30.marca; Slovensko už malo zástupcu – D.Kocourkovú a v prípade
záujmu môžeme mať ďalšieho!) a tiež formou ďalších postov a informácií
Výročné zasadnutie zástupcov krajín - IDO AGM (plánované na júl 2020 do
Mexica spolu so súťažou) sa uskutoční v Európe, dátum a miesto ešte nie je
určené (bude určené podľa vývinu situácie)
Zaujímavá informácia zo štatistiky IDO: v roku 2018-2019 bolo Slovensko na
1.mieste v aktívnej účasti na súťažiach IDO Street Departmentu
(disco/HH/street show…) pred Ruskom, Nemeckom, Poľskom, Slovinskom,
ČR… a v Performing Arts sme boli na 8.mieste
Ďalšie online rokovanie medzinárodného Prezídia sa uskutoční 5.mája 2020

SDIDO SZTŠ ukladá:
Ú 6/2020 Pripraviť možné úpravy slovenských poriadkov s ohľadom na situáciu a
počet súťaží
Z: Švehlová + členovia vedenia
T: 15.jún 2020
Ú 7/2020 Definitívne ROZHODNÚŤ o súťažiach MSR aj pohárových súťažiach a
zohľadniť výsledky prieskumu/ankety v kluboch
Z: Švehlová + členovia vedenia
T: 1.máj 2020
Ú 8/2020 Zvážiť a rozhodnúť o účasti zahraničných rozhodcov na MSR v roku 2020
Z: Švehlová + vedenie + organizátori
T: 1.máj 2020
Ú 9/2020 Informovať členov sekcie o Ročenke SZTŠ, obsahu, výbere výsledkov z IDO
súťaží
Z: Švehlová
T: 21.apríl 2020
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