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ZÁPIS 2/2021 
Online rokovania vedenia sekcie disciplín IDO SZTŠ  

dňa 5.2. 2021, 17:00 - 19:00   
 
Prítomní: Miroslav Frolo, Inge Fabian, Dominika Kocourková, Edina Tothová, Bohumil 

Kadúc, Alenka Majeríková, Hana Švehlová 
 
Zápisom poverená: Hana Švehlová 
Overením zápisu poverená: Alena Majeríková, Dominika Kocourková 
Vedením schôdze poverená: Hana Švehlová 
 
Program:  
1. Online konferencie vedúcich klubov  - správa H.Švehlovej 
2. Online komisie Disco Dance, Hip Hop, ART, Latino - správa H.Švehlovej 
3. Medzinárodné IDO projekty - správa H.Švehlovej 
4. Štatút reprezentanta SZTŠ – predložila MVK SZTŠ 
5. Úprava poriadkov sekcie IDO SZTŠ – návrh DD komisie a vedenia sekcie IDO  
6. Projekty Disco Dance komisie – návrh DD komisie 
7. Projekty Hip Hop komisie – návrh M. Tichej a HH komisie 
8. Projekty ART komisie – návrh ART komisie 
9. Projekty Latino komisie – návrh Latino komisie 
10. Zoom pre potreby sekcie IDO SZTŠ – predlĺženie platnosti licencie 
11. ONLINE školenie rozhodcov IDO SZTŠ – návrh H.Švehlovej na základe 
rokovania DD komisie 
12. Breaking komisia - správa H.Švehlovej 
13. Rôzne 
 
Kontrola úloh: 
Ú 20/2020   Zapracovať do poriadkov a zverejniť úpravy pravidiel schválené disco komisiou  
Zodpovedná: H.Švehlová  Termín: nový termín 9.2.2021 
Ú 1/2021   Zapracovať vopred zaslané návrhy a podnety do programu rokovania komisií 30.a 
31.1.2021  
Zodpovedná: H.Švehlová  Termín: splnená  
Ú 2/2021   Zverejniť termíny konania a informácie o konaní komisií  DD, HH, ART, Latino    
Zodpovedná: H.Švehlová  Termín: splnená   
Ú 3/2021   Zabezpečiť priebeh konania ponferencií vedúcich klubov a komisií DD, HH, ART, 
Latino  Zodpovedná: H.Švehlová Termín: splnená  

  
 
Sekcia disciplín IDO SZTŠ berie na vedomie:  
1. Informáciu H.Švehlovej o konaní konferencií vedúcich klubov, stručná informácia 
o účasti, priebehu a výsledkoch rokovaní  
Sobota 9.1. 2021 o 14:00 KVK 1      15 prítomných z 8 klubov   
Sobota 9.1. 2021 o 18:00 KVK 2      15 prítomných z 8 klubov   
Nedeľa 10.1. 2021 o 14:00 KVK 3    10 prítomných zo 6 klubov    

2. Informáciu H.Švehlovej o konaní prednášky k antidopingu a účasti na nej - spolu 
64 osôb (reprezentantov 43 a tréneri 21) – pozitívne hodnotenie 

3. Informáciu H.Švehlovej o priebehu a účasti na zoom online rokovaniach 
otvorených komisií  DD, HH, ART, Latino (celkom 102 zúčastnených) 

ART komisia          sobota 30.januára 14:00 -16:10  21 osôb z 13 klubov
 HIP HOP, street, breaking    sobota 30.januára 17:00 -18:30  40 z 18 

DISCO DANCE             nedeľa 31.januára 10:00 -12:00  34 z 18 
LATINO           nedeľa 31.januára 18:00 -19:30      7 z 5 
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4. Informáciu H.Švehlovej o konaní a výsledkoch rokovania online Disco komisie 
2.2.2021 – príprava a detail projektov: Disco online súťaž, prednášky, workshopy. 
(prítomní: D.Kocourková, M.Šimeková, S.Bandúrová, I.Majerčíková, Z.Petruščáková, E.Šebo 
Tóthová, A.Tóthová, H.Švehlová). 
5. Informáciu H.Švehlovej o IDO (medzinárodných) aktivitách v r.2021 – online 
Adjudicator semináre pre medzinárodných rozhodcov a početná účasť 
medzinárodných IDO rozhodcov zo Slovenska (9 uskutočnených, účasť 2-12 SR 
rozhodcovia na každom), online workshopy pre tanečníkov (DD, jazz…), plánované 
ďalšie semináre, workshopy, IDO online Forum a tiež  online súťaž IDO Battle of 
Continents (PRÍLOHA 1) 
6. Informáciu H.Švehlovej o situácii a plánovaných aktivitách v oblasti breaking 
7. Informáciu H.Švehlovej a diskusiu o dokumente, ktorý pripravila MVK SZTŠ: Štatút 
reprezentanta 
8. Informáciu Grimmy o možných termínoch súťaže Grimmy Cup (do konca apríla, 
alebo až v októbri) 
9. Informáciu H.Švehlovej o plánovaných HH projektoch (workshopy, súťaž HH 
online, prednášky…) v spolupráci s D.S.Studiom Košice 
10. Informáciu H.Švehlovej o plánovaných ART projektoch (online súťaž, všetky 
vekové ktg., rozdeliť ktg.DVK na mladšie a staršie, otvoriť aj MINI, pre deti variáciu 
nahrať aj na počítanie; rozdeliť jazz/modernu/ show ; kostým – bez obmedzenia) 
11. Informáciu H.Švehlovej o plánovaných LATINO projektoch 
  
Sekcia disciplín IDO SZTŠ schvaľuje (všetky body schválené jednomyseľne):  
1. Predĺženie platnosti a úhradu licencie zoom pre potreby sekcie IDO SZTŠ (online 
prednášky, rokovania, workshop …), suma 16,79 EUR na mesiac,  zabezpečí 
H.Švehlová 
2. Doplňujúce úpravy poriadkov sekcie IDO SZTŠ pre súťaže v období pandémie, 
prípadne aj bez možnej prítomnosti divákov (PRÍLOHA 2), zabezpečí H.Švehlová 
a Úprava poriadkov pre Disco Dance (PRÍLOHA 3), zabezpečí H.Švehlová 
3. Možnosť usporiadania školenia rozhodcov formou online na základe prieskumu 
záujmu, prieskum zabezpečí H.Švehlová   
4. Projekt súťaže pre členov SZTŠ - Disco online 2021 (PRÍLOHA 4), prihlasovanie a 
sčítanie cez súťažný IS systém sekcie IDO SZTŠ, organizačne zodpovedná Monika 
Šimeková a Hana Švehlová  
5. Online prednášku a úhradu nákladov na ňu (do 100,- EUR), určenú prednostne 
pre disco  komunitu trénerov a choreografov, lektor M.Mirtová (bývalá reprezentantka 
DD, absolventka Tanečného konzervatória v B.Bystrici), obsah: technika skokov, 
obratov/točiek a piruet, organizačne zabezpečí H.Švehlová.     
6. Online prednášku a úhradu nákladov na ňu (do 130,- EUR), určenú prednostne 
pre disco  komunitu tanečníkov, lektor Julie Sofie Wichmann z Nórska; organizačne 
zabezpečí Unlimited Levice, E.Tóthová 
7. Zabezpečiť a uhradiť náklady na online prednášku pre tanečníkov (JVK2, HVK), 
trénerov a zástupcov klubov o zdravej výžive (cena do 200,- EUR), zabezpečí 
H.Švehlová  
8. Projekt súťaže Latino online (PRÍLOHA 5), organizačne zabezpečí H.Švehlová 
9. Projekt súťaže online “spolu” – Dance Master (PRÍLOHA 6), organizačne 
zabezpečí H.Švehlová  
10. Termíny možných súťaží “naživo” v jarných termínoch (aj MSR), v prípade 
nutnosti budú posunuté na jeseň, zodpovedná za aktualizovanie termínovníka 
H.Švehlová 
11. Úhradu nákladov na financovanie administrácie a úprav informačného súťažného 
systému sekcie IDO SZTŠ (do max.výšky 700,- Eur na 1.polrok 2021)   
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12. Zakúpenie google drive pre potreby sekcie IDO SZTŠ (online súťaže, ukladania 
archívnych záznamov …), v cene 100,- Eur, zabezpečí H.Švehlová 
 
Sekcia disciplín IDO SZTŠ ukladá: 
Ú 4/2021   Zapracovať do poriadkov ďalšie schválené doplňujúce úpravy a zverejniť 
schválené úpravy pravidiel   
Zodpovedná: H.Švehlová  Termín: 10.2.2021 
Ú 5/2021   Zaslať organizátorom súťaží požiadavky na logo SZTŠ v propozíciách, 
plagátoch a iných materiáloch sekcie SZTŠ    
Zodpovedná: H.Švehlová  Termín: 9.2.2021  
Ú 6/2021   Organizačne pripraviť online Disco súťaž  
Zodpovedná: H.Švehlová, M.Šimeková  Termín: 9.2.2021   
Ú 7/2021   Predĺžiť platnosť a uhradiť licencie zoom pre potreby sekcie IDO SZTŠ 
Zodpovedná: H.Švehlová  Termín: 9.2.2021 
Ú 8/2021   Zabezpečiť online prednášky a workshop sekcie IDO SZTŠ (M.Mirtová, 
S.J.Wichmann, výživa) 
Zodpovedná: H.Švehlová  Termín: 21.2.2021 
Ú 9/2021   Zistiť záujem o online školenie rozhodcov disciplín IDO SZTŠ   
Zodpovedná: H.Švehlová  Termín: 11.2.2021 
 
Zapísala: Hana Švehlová, Bratislava, 5.2.2021 

 
 
PRILOHY  
 
Príloha 1. IDO Battle of Continents  
(1.návrh, bude detailne špecifikovaný po online konferencii organizovanej IDO Sport 
Director): 
Vekové ktg.   DVK (12 a menej)  JVK 13-16  HVK 17 a viac 
Sólo+duo (do 2:30)  skupiny (3-7) 2:30-4:00 
ROUND 1 NATIONAL COMPETITION QUALIFIERS (organizuje každá krajina)  do 31.3. 
ROUND 2 CONTINENT COMPETITION SELECTIONS QUALIFIERS (organizuje IDO 
SPORT DIRECTOR) 
ROUND 3 CONTINENTAL SEMI – FINALS (organizuje IDO SPORT Director) 
ROUND 4 CONTINENT vs. CONTINENT FINALS by departments (organizuje IDO SPORT 
DIRECTOR) 
ROUND 5 FINALS SHOWCASE from all departments IDO GALA WORLD 
EVENT(organizuje IDO SPORT DIRECTOR) 
Max. 20 najlepších do 5.4. (štartovné 30,- na číslo/choreo), potom 20,-, potom 10,- 
HVK best – do GALA 
Video z obdobia 1.1.2019 po súčasnosť 
 

Príloha 2. Doplňujúce pravidlá - úpravy poriadkov sekcie IDO SZTŠ pre súťaže v 
období pandémie, prípadne aj bez možnej prítomnosti divákov a príjmu zo vstupného 
- možná maximálna výška štartovného na osobu 7,- EUR 
- klubový účastnícky poplatok na súťaži na osobu 10,- EUR   
- ceny víťazom na súťažiach SP a TP budú podľa možnosti organizátora (napr.iba 
medaily ...)  
- povinnosť pre všetkých zúčastnených mať vlastný respirátor FFP2  
- technické a organizačné podmienky súťaže musia spĺňať minimálny štandard (napr. 
nie je nutné umelé osvetlenie, zadný banner...) 
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 - všetci prítomní na súťaži musia v plnej miere rešpektovať pokyny organizátora 
a RÚVZ v mieste konania súťaže 
- zverejňovanie termínov a propozícii súťaží bude na báze aktuálnych hygienických 
možností a opatrení (čas pred zverejnením môže byť kratší ako bežne) 
- možnosť uplatniť špeciálne pravidlá priebehu a podmienky usporiadania súťaže 
schválené vedením sekcie IDO SZTŠ a RÚVZ v mieste konania súťaže   
  
Príloha 3. DISCO DANCE pravidlá 
Dopňujúce usmernenie pre MINI KIDS – DISCO DANCE (obmedzenia a povolené pohyby) 
Pravidlá z medzinárodných (www.ido-dance.com , Dance Sport Rules & Regulations) 
Obmedzenia: 
Akékoľvek preskoky v disco dance duách/skupinách sú ZAKÁZANÉ 
Skok roznožmo čelne/bočne („roznožka/šnúrový skok“) do sedu čelného široko roznožného 
(„rozštep“, alebo „placka“) sú ZAKÁZANÉ  
Skok roznožmo čelne/bočne („roznožka/šnúrový skok“) do sedu bočného široko roznožného 
(„šnúra“) sú ZAKÁZANÉ 
Cvičebné tvary s použitím maximálnej flexie chrbta sú ZAKÁZANÉ (uhol medzi trupom 
a dolnými končatiny musí byť väčší ako 90 stupňov) 
Cvičebné tvary s pomocou chrbta sa môžu vykonávať, no nesmie byť pri nich použitá 
maximálna flexia  
POVINNÁ OBUV od januára 2021 v Disco dance pre Mini a D, C, B - DVK aj JVK je obuv 
povinná  
 

Príloha 4. ONLINE DISCO SÚŤAŽ    
Termín 10.-17.2.2021  
všetko musí byť natáčané v domácom prostredí alebo vonku (nie tanečná sála, fitko..) Video 
nesmie byť akýmkoľvek spôsob upravené (zostrihané, filter, pozadie) 
štartovné 0,- , ale účastníci  musia byť členmi sekcie IDO SZTŠ - musia mať zaplatené 
členské a ročnú licenciu na rok 2021  
Kostým môže byť od 1.kola, je to na voľbe tanečníka - porota nebude kostým hodnotiť ani 
zohľadňovať 
Predpísaná obuv NIE JE POVINNÁ 
ceny - Prvé tri miesta medaily 
 

BODOVANIE : 
1 miesto - 5 bodov 
2 miesto - 4 body 
3 miesto - 3 body 
4 miesto - 2 body 
5 miesto - 1 bod 
 

HODNOTENIE -  zapojiť čo najviac rozhodcov, ale každý z nich len limitovaný počet disciplín  
 

PRAVIDLÁ: 
MINI KIDS 
1.kolo -zadaná 4osmičky 
Finále - vlastná zostava max 7osmičiek 
DVK D, DVK C, DVK B - súťaž bude prebiehať po skupinách 
1.kolo - zadaná variácia 5 osmičiek 
Semifinále - vlastná zostava max 8 osmičiek (skoky, rotácie ,výkopy podľa pravidiel ,kto čo 
môže mať - POZOR DVK B bude mať len 1 skok kvôli priestoru) 
Finále - vlastná zostava max 8 osmičiek plus tam musia byť 2 osmičky z variácie z 1 kola 
DVK A 
1.kolo - WORKSHOP  Giancarlo Tarabella - 5 osmičiek z workshopu 
Semifinále - vlastná zostava max 8 osmičiek 
Finále - vlastná zostava max 8 osmičiek plus tam musia byť 2 osmičky z variácie z 1. kola 

http://www.ido-dance.com/
https://www.ido-dance.com/ceis/ido/rules/competitionRules/danceSportRules.pdf
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JVK C, JVK B 
1.kolo - zadaná variačka 5 osmičiek 
Semifinále - vlastná zostava max 8 osmičiek (skoky,rotácie ,výkopy podľa pravidiel ,kto čo 
môže mať ) 
Finále - vlastná zostava max 8 osmičiek plus tam musia byť 2 osmičky z variácie z 1 kola 
JVK 1 A, JVK 2 A, HVK 
1.kolo - WORKSHOP Giancarlo Tarabella -  5 osmičiek  z workshopu 
Semifinále - vlastná zostava max 8 osmičiek 
Finále - vlastná zostava max 8 osmičiek plus tam musia byť 2 osmičky z variácie z 1 kola 
CHLAPCI  DVK a JVK spolu 
HVK muži spolu s dievčatami 

 
Príloha 5. ONLINE Latino SÚŤAŽ    
Sólo, vek.ktg. – všetky , DVK rozdeliť na mladšie  deti a staršie deti 
Variácie - 30 sek merengue mladsie deti / staršie deti  
                40 sek merengue a salsa JVK 1   
                40-45 sek merengue, salsa a bachata  JVK 2 aj HVK 
DVK a JVK otvoriť pre nečlenov – hobby 
HVK otvoriť pre nečlenov 
Štartovné pre členov 0,-   štartovné pre nečlenov 5,- Eur  
Harangozó/Hodosiová/Dvořák   

 
Príloha 6. Online súťaž SPOLU – Dance Master    
Projekt spoločný pre rôzne disciplíny (art, street, latino) 
jedna skladba neutrálna,  na ktorú je možné zatancovať viac štýlov  
tancujú : jednotlivci, dvojice, kolektívy 
pripraviť a zatancovať 45-60 sekúnd akéhokoľvek štýlu (je dovolené použiť rekvizity, kulisy) 
ľubovoľné spracovanie 
porota vyberie cca 15 najlepších, ktoré budú zverejnené a bude o nich možné online 
hlasovať (víťazom je video /tanečník so ziskom najviac „likov“) 
Súťaž usporiadať v čase, keď bude možné byť v tréningových priestoroch 

Doplňujúce detaily budú ešte konzultované a dopracované pred zverejnením 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


