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Redakčný úvodník…

Milí čitatelia – priatelia tanca vo všetkých jeho súťažných podobách!

Do Vašich rúk sa dostáva prvé tohtoročné dvojčíslo vynoveného časopisu Tanečný 
šport. Nové malo byť len formátom a grafikou, riadením osudu však bude historicky 
prvým vnútrozväzovým periodikom, ktoré bude členská základňa Slovenského zväzu 
tanečného športu čítať nie v aktívnom ruchu tanečných sál a klubov, ale v tichu svojich 
domácností…

S novým kalendárnym rokom pristúpila redakcia k odvážnemu kroku – po 
desaťročiach využívania osvedčeného formátu (A5 v kombinácii čierno ‑bielej tlače) 
prichádza formát nový – veľkorysý plnofarebný žurnálový, ktorý by mal odzrkadľovať 
ako novú zjednotenú silu spojeného zväzu, tak aj nové desaťročie a nové očakávania 
novej generácie tanečníkov… Veríme, že tanečnú obec táto zmena poteší a že bude 
prijatá pozitívne :)

V prvých týždňoch tohto roku redakčný tím intenzívne pracoval na spracovaní 
Ročenky tanečného športu 2019. Tradičná publikácia, ktorú do slovenského tanečného 
života uviedol doyen slovenskej tanečnej žurnalistiky pán Juraj Komora, bola 
taktiež po prvý raz spracovaná komplexne za všetky tri sekcie. Vznikol tak zaujímavý 
štatistický sumár, ktorý na ploche 100 strán ponúka ucelený obraz o výsledkoch 
najvýznamnejších domácich a medzinárodných súťaží vo všetkých oficiálnych 
disciplínach ‑ a opäť (ako inak) vo farebnej verzii. Táto publikácia bude bezplatne na 
všetky registrované kluby SZTŠ. Po prvý raz však bude prístupná v pdf verzii aj na 
sociálnych sieťach (FB a instagram) a webovej stránke SZTŠ, aby k nej mal prístup 
skutočne každý člen zväzu. Rovnako sa pokúsime takouto formou prezentovať aj 
jednotlivé čísla nášho časopisu…

Veľké plány a veľký rozlet „redakčných orlov“ však narazili na nečakanú prekážku – 
v marci sa zastavil život nielen na športoviskách, ale v celej krajine, EÚ… prakticky na 
celom svete. Korona vírus (COVID‑19) zmenil od základov fungovanie miliónov ľudí, 
ale aj životné priority. Nateraz sa netrénuje a nesúťaží a zrejme ešte dlho trénovať 
a súťažiť nebude. Športovci, tréneri, vedúci klubov, rodičia i sponzori čakajú, čo nám 
prinesú nasledujúce týždne a kedy sa reálne vrátime do normálneho „modu“… V tejto 
situácii pripravovať a vydávať tanečno ‑športový časopis je prinajmenšom kuriózne. 
Napriek všetkému celá redakčná rada združila sily a vytvorila pilotné číslo, ktor é má 
priniesť členskej základni okrem pár informácií najmä pozitívnu energiu :) Ak sa to 
aspoň v malej miere podarí, naša práca nebola zbytočná a „misia“ je splnená!

Príjemné čítanie, pevné zdravie a všetko dobré Vám praje

Vaša redakcia tanečného športu 

 
Petr Horáček
Jozef Harangozó
Veronika a Milan Špánikovci
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Súťažné úseky 
SZTŠ informujú…
V čase zamrznutia všetkých tréningových a súťažných aktivít vo svete súťažného tanca náš časopis oslovil vedúcich 
súťažných úsekov jednotlivých sekcií SZTŠ a požiadal ich o krátku informáciu k prítomnosti a predpokladanej najbližšej 
budúcnosti kalendára súťaží a oficiálnych podujatí. Viac informácií nájdete aj na stránke www.szts.sk, na FB a na 
instagrame nášho zväzu.

WDSF - súťaže a šampionáty
• rovnako ako na Slovensku, aj vo svete bol posledný súťažný víkend 7. ‑ 8. 3. Ďalší víkend sa uskutočnila ešte súťaž v 

Petrohrade s prevažnou účasťou párov z Ruska a niekoľkých susedných krajín
• všetky súťaže sú odvolané predbežne do 30. 6., väčšina bude zrušená bez náhrady, časť prenesená do jesenných termínov
• svetový rebríček je od 14./15.3.2020 pozastavený, body sú fixované až do obnovenia súťaží, 
• definitívne je zrušený aj WDSF Annual General Meeting, ktorý sa mal konať v Belehrade 13. ‑ 14. 6. 2020
• aktuálne informácie o termínoch súťaží sú zverejňované na stránke WDSF 
• na celom svete bolo zrušených viac ako 60 podujatí, čo znamená niekoľko stoviek súťaží. Pre ich veľký počet uvádzame len 

zrušené štatutárne súťaže WDSF:
World Championship Alicante Senior II Latin 14. 3. 2020
Grand Slam Bucharest Adult – Standard/Latin 28.–29. 3. 2020
European Championship Marseille Youth - Latin 4. 4. 2020
PD European Championship Chisinau Adult - Latin 3. 5. 2020
World Championship. Chisinau Under 21 - Ten Dance 2. 5. 2020
World Championship Shijiazhuang City Show Dance ST/LA 9.–10. 5. 2020
PD World Cup Chelyabinsk Adult - Latin 16. 5. 2020
World Championship Roeselare Adult I – Modern & Contemporary Dance  16. 5. 2020
European Championship Vienna Adult - Formation Latin 23. 5. 2020
World Championship Yerevan Under 21, Junior II - Latin 30. 5. 2020
European Championship Aarhus Adult - Ten Dance 6. 6. 2020
World Championship Elblag Adult, Youth, Junior - Disco Dance 6. 6. 2020
European Championship Kosice Youth - Standard 6. 6. 2020
European Championship Kosice Adult - Standard 7. 6. 2020
World Championship Benidorm Senior IV – Standard 20. 6. 2020
World Championship Benidorm Senior III - Latin 21. 6. 2020
World Championship New Orleans Senior II - Ten Dance 11. 7. 2020
GrandSlam Rimini Adult – Standard/Latin 11.–12. 7. 2020
World Championship Nanjing  Adult - Breaking 1vs1 b -boys/ b -girls 30. 8. 2020

Súťaže na území SR
• rovnako ako súťaže v zahraničí, aj domáce súťaže sú predbežne odvolané do 30. 6. 
• na druhý polrok sa budú presúvať MSR LAT (12. 9.), MSR v plesových choreografiách, exhibíciách a showdance (začiatok 

októbra), SOCH, vrátane MS 10 T dospelí (14. ‑ 15. 11.)
• avizovaný je presun súťaží Košice Open (vrátane ME PD ŠTT a ME mládež ŠTT) a Castrum Novum Cup na zatiaľ presne 

nešpecifikovaný termín
• presun SOCH a majstrovstiev bude mať za následok aj zmenu niekoľkých už nahlásených bodovacích súťaží v druhom 

polroku a Viva Dance Festivalu (6. kolo SLP) 
• presné termíny presúvaných súťaží budú zverejnené najneskôr 3 mesiace pred súťažou
• po povolení súťaží ÚVZ dôjde k úprave povinného počtu účastí na SLP
• páry a kluby budú informované o ďalšom vývoji prostredníctvom zväzového webu, prípadne mailom.

Sekcia tanečného športu (Ing. Peter Ivanič, vedúci súťažného úseku sekcie TŠ)

Castrum Novum Cup Nové Zámky 14. 3. 2020  presun na 24. 5.
O pohár tanečnej školy Trenčín 21. 3. 2020
MSR LAT Banská Bystrica 28. 3. 2020  presun na 12. 9.
Megga Dance Cup Banská Bystrica 29. 3. 2020  presun na 13. 9.
Ružomberok Open - 1.kolo SLP Ružomberok 4. 4. 2020
AKNELA Dance Cup Martin 18. 4. 2020  presun na 20. 6.
Pohár ZŠ SNP Ostredková Bratislava 19. 4. 2020
Dance Attack Dance Cup 2020 - 2. kolo SLP Lučenec 25. 04. 2020
Novohrad Dance Open 2020 Lučenec 26. 04. 2020
GRAND PRIX TYRNAVIA 2020 Trnava 2.–3. 05. 2020
O cenu mesta Rimavská Sobota 2020 Rimavská Sobota 9. 5. 2020
Pribinov Pohár - 3. kolo SLP Nitra 16. 5. 2020
Otvorené MSR v plesových choreografiách, exhibíciách a showdance Žiar nad Hronom 23. 5. 2020 
Košice Open Košice 6.–7. 6. 2020
Zvolenský tanečný parket Zvolen 12. 9. 2020

Sekcia módnych tancov a disciplín IDO (PhDr. Hana Švehlová, vedúca sekcie IDO)
 
Zrušené medzinárodné súťaže IDO
European Disco Dance Championship Chomutov, ČR jún 2020
European Hip Hop Championship Potsdam, Nemecko jún 2020
World Salsa, Tango Argentino Championship Most, ČR jún 2020
World Hip Hop, Disco Dance, Street Show Championship Taliansko október 2020

Presunuté medzinárodné súťaže IDO
European Show Dance Championship Sarajevo, Bosna a H.  máj 2020 posun na 2021
European Jazz, Modern and Contemporary Championship Skopje, Macedónsko  máj 2020 posun na 2021

PLÁNOVANÉ medzinárodné súťaže IDO
Dance OFF – ranking event   Skopje, Macedónsko 13. - 15. 11. 2020
World Show Dance Championship  Riesa, Nemecko 16.-21. 11. 2020
World Jazz Championship  Ossa, Poľsko 20.11.-4. 12. 2020
World Modern and Contemporary Championship  Ossa, Poľsko 5. - 9. 12. 2020
European Salsa, Tango Argentino Championship Istanbul, Turecko 12. 12. 2020
World Hip Hop, Disco Dance, Street Show Championships 2020 ak bude záujemca o organizovanie

Presunuté súťaže sekcie IDO SZTŠ 
Pohárová súťaž Dance Motion Trenčín  posun na rok 2021
Všetky ostatné pohárové a majstrovské súťaže   posun na jeseň 2020

PLÁNOVANÉ súťaže sekcie IDO SZTŠ 
Surprise Battle Bratislava  26. 9. 2020
Unlimited Dance Cup - pohárová súťaž disco a hip hop Levice 3. - 4. 10. 2020 
MSR show dance, jazz, modern a contemporary  Lipt. Hrádok 16. - 17. 10. 2020
Grimmy Cup - pohárová súťaž disco, hip hop, show, art a choreografie Prešov 23. - 25. 10. 2020
DDL - pohárová súťaž disco, hip hop, art a choreografie Martin 5. - 7. 11. 2020
MSR disco dance, disco show a street show  Levice  27. - 29. 11. 2020 
MSR Next Step  - hip hop, battle  Košice 10. - 11. 12. 2020
 
Prípadné zmeny a úpravy termínov a pravidiel postupu do vyšších výkonnostných kategórií budú zverejnené na FB aj na 
webe. Na FB SLEDUJTE 3‑krát týždenne lekcie medzinárodných lektorov z rôznych štýlov (disco, hip hop, salsa, jazz, step…)

Sekcia akrobatického rokenrolu a boogie-woogie  
(Mgr. Rastislav Baňas, vedúci súťažného úseku RnR a BW)

Zrušené a presunuté súťaže a podujatia SR, ČR, WRRC
WRRC General meeting  PARIS (FRA)  14. - 15. 3. 2020 presunuté na 1. polovicu septembra
Slovenský pohár  DETVA  21. 3. 2020 presunuté na náhradný termín 
Vlašťovka  PRAHA 28. 3. 2020  zrušené
Dražice cup  PRAHA  4. 4. 2020 zrušené
Svetový pohár  LJUBLANA (SLO) 18. - 19. 4. 2020 zrušené

Tanečný šport l Informuje
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Za Zdenkou Hamplovou…

Jarná cena TWIST Říčany  PRAHA 25. 4. 2020 zrušené
Slovenský pohár  DUNAJSKÁ STREDA  5. 5. 2020 zrušené
MČR Formácie  KLADNO  16. 5. 2020  zrušené
Majstrovstvá Európy, Svetový pohár  KHARKIV (UKR)  23. - 24. 4. 2020 zrušené
Black cup  PRAHA 30. 5. 2020 zrušené
MČR    KARLOVY VARY  6. 6. 2020 zrušené
Slovenský pohár  NITRA  6. 6. 2020 zrušené
Svetový pohár  SOCHI (RUS)  27. 6. 2020 zrušené
INTEROCK medzinárodné sústredenie, seminár  (HUN) 29. 6. - 4. 7. 2020 zrušené

Nové terníny – JESEŇ:
Majstrovstvá sveta formácií juniorov, Svetový pohár detí a žiakov BRATISLAVA  14. 11. 2020 
Medzinárodné Majstrovstvá Slovenská v akrobatickom rokenrole,  DUNAJSKÁ STREDA 28. 11. 2020

V piatok 31. 1. 2020 sa v bratislavskom Krematóriu rodina a celá tanečná verejnosť rozlúčili 
s jednou z najvýraznejších osobností slovenského tanečného hnutia posledných štyroch 
desaťročí – pani Zdenskou Hamplovou – Mihaylovou. Rodáčka z moravského Zlína, neskôr dlhé roky 
Bratislavčanka…a na sklonku života obyvateľka bulharského Sozopolu spojila celý svoj život s prácou 
pre tanec snáď vo všetkých jeho podobách. 
Malú spomienku na túto svojráznu a výnimočnú dámu venuje aj redakcia nášho časopisu…

Zdenka Hamplová (nar.1946) bola kultúrno ‑osvetová pracovníčka, učiteľka spoločenského tanca a výchovy. 
Bola dlhoročnou pracovníčkou Národného osvetového centra, predtým Osvetového ústavu (1970–1979, 
1982–1997), metodičkou pre nefolklórne tanečné žánre. V rokoch 1998–2005 bola vedúcou sekretariátu a neskôr 
generálnou tajomníčkou Slovenského zväzu tanečného športu. Jej profesionálna kariéra bola celoživotne spätá 
s tancom ‑ hlavne jeho súťažnou časťou. Odborne, metodicky a organizačne zabezpečovala celoslovenské súťaže, 
Majstrovstvá SR a ČSFR v spoločenskom tanci, podieľala sa na príprave a realizácii medzinárodných pohárových 
a klubových súťaží v spoločenskom tanci (Dunajský pohár, Cena Slovnaftu, 
Grand Prix Slovakia a pod.). Bola iniciátorkou a realizátorkou Festivalu moderného scénického tanca, 
celoslovenskej súťaže v disco tancoch a tanečných novinkách Hľadáme talenty, celoslovenskej súťažnej prehliadky 
detských nefolklórnych súborov, Festivalu country tancov, celoslovenskej súťažnej prehliadky mažoretkových 
súborov Krása pohybu. Aktívne sa podieľala i na realizácii národných a medzinárodných 
súťaží IDO, určených súťažiam show dance, tango ‑argentino, salsa, disco dance, hip hopu, stepu atď. 
Pôsobila v porotách súťažných prehliadok a súťaží (okresné, krajské, národné, celoštátne), postupových, 
bodovacích a pohárových slovenských, československých aj medzinárodných súťaží tanečného športu a súťaží 
IDO. Bola prvým slovenským rozhodcom nominovaným medzinárodnou organizáciou do poroty ME formácií 
a pravidelne rozhodovala MS, resp. ME formácií (1989–1999). Rozhodovala aj ďalšie významné medzinárodné 
súťaže (MS juniorov, Európsky pohár a i.) a množstvo medzinárodných súťaží doma aj v zahraničí. Bola držiteľkou 
rozhodcovskej licencie IDSF/WDSF. Iniciovala a realizovala prvé cyklické školenia na Slovensku 
pre vedúcich súborov moderného scénického tanca, vedúcich mažoretkových súborov a vedúcich súborov 
country tancov. Pripravovala a viedla školenia trénerov a rozhodcov tanečného športu, kvalifikačné diaľkové 
školenia nových učiteľov spoločenského tanca a spoločenskej výchovy aj každoročné vzdelávacie semináre pre 
už pôsobiacich učiteľov. V 90. rokoch stála pri zrode Slovenského zväzu súťažného tanca (neskôr Slovenský zväz 
tanečného športu), Slovenského zväzu učiteľov spoločenského tanca, Slovenskej tanečnej organizácie disciplín 
IDO, Asociácie mažoretiek Slovenska a aktívne pracovala v rôznych funkciách v ich prezídiách. 
Bola čestnou členkou SZTŠ a Združenia učiteľov tanca, v roku 2012 bola uvedená do Siene slávy SZTŠ.

Poslednou jej aktivitou v oblasti tanca bola mimoriadne intenzívna pomoc pri vytváraní a korektúrach 
Encyklopédie súťažného tanca na Slovensku, do ktorej sa zapojila s elánom a humorom jej vlastným.
Zomrela po dlhej ťažkej chorobe v Bratislave dňa 25. 1. 2020 vo veku 73 rokov.

Česť jej pamiatke!
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Tanečný šport l Matej Chren

 Zvyšujúce sa nároky na vzdelávanie 
a aj blížiaca sa nová akreditácia nás 
nútia tvoriť nové študijné materiály. 
Rád by som dal členskej základni 
Slovenského zväzu tanečného športu 
do pozornosti učebnice, učebné texty 
a monografie, ktoré som počas svojho 
pôsobenia na Fakulte telesnej výchovy 
a športu Univerzity Komenského 
v Bratislave publikoval, resp. ktoré 
budú v najbližšom čase publikované.
 Už niekoľko rokov pracujem na 
tom, aby sekcia tanečného športu 
disponovala vlastnou literatúrou pre 
vzdelávanie trénerov a rozhodcov. 
Progres v publikačnej činnosti 
pripisujem aj veľkej finančnej podpore 
zo strany Slovenského zväzu tanečného 
športu. Okrem veľkého množstva 
vedeckých a metodických článkov, 
ktoré som publikoval a ktoré je možné 
nájsť na internete, dávam do pozornosti 
najmä tieto publikácie:

Teória a didaktika tanečného 
športu je vysokoškolská učebnica, 
ktorá prezentuje súhrn podstatných 
a overených vedeckých poznatkov 
z oblasti tanečného športu. Táto 
publikácia je písaná s ašpiráciou 
obohatiť tanečnú literatúru materiálom 
teoretického a vedeckého charakteru, 
ktorý by mal pomáhať študentom 
Fakulty telesnej výchovy a športu 
Univerzity Komenského v Bratislave 
v ich vzdelávaní a štúdiu. Publikácia 
je určená pre trénerský smer v oblasti 
tanca a tanečného športu, pre učiteľský 
smer štúdia, pre študentov telesnej 
výchovy na iných pedagogických 
fakultách, pre učiteľov telesnej 

výchovy na všetkých stupňoch škôl 
a takisto pre trénerov a rozhodcov 
tanečného športu. Jednotlivé kapitoly 
sa zaoberajú vznikom súťažného tanca 
a medzinárodného tanečného športu, 
charakteristikou tanečného športu, 
systémom a pravidlami súťaženia, 
výkonom v tanečnom športe, zložkami 
prípravy, riadením a organizáciou 
tréningového procesu, osobnosťou 
trénera, zaťažením a fyziologickými 
aspektmi v tanečnom športe.

Druhou zaujímavou publikáciou 
zameranou skôr na školskú telesnú 
výchovu sú učebné texty Tanečný 
šport. Publikácia je určená taktiež 
predovšetkým pre študentov Fakulty 
telesnej výchovy a športu vo všetkých 
formách trénerského a učiteľského 
smeru a takisto pre študentov 
ostatných telovýchovných fakúlt na 
Slovensku. Obsahom sú základné 
kroky vybraných latinskoamerických 
a štandardných tancov, hudobná 
teória, estetika v tanečnom športe 
a aj tanečný šport vo vzdelávaní 
učiteľov telesnej a športovej výchovy. 
Publikácia prispieva k skvalitneniu 
výučby telesnej a športovej výchovy 
na všetkých stupňoch škôl a učitelia 
v nej nájdu vhodné tanečné pohybové 
prostriedky, ktoré v jednotlivých 
moduloch ISCED 1, ISCED 2 a ISCED 3 
môžu využiť na vyučovacích hodinách. 
V učebných textoch je spracovaný 
obsah pohybových činností a didaktika 
vybraných tancov a aj charakteristika 
jednotlivých tancov. Ilustračné 
fotografie prispievajú k lepšiemu 
pochopeniu a osvojeniu si jednotlivých 

Tanečný šport predstavuje:

Publikačná činnosť  
Mgr. Mateja Chrena, PhD. 

Meno a priezvisko: 
Matej Chren

Občianske povolanie:
odborný asistent na Katedre 
gymnastiky, tancov, fitnes a 
úpolov FTVŠ UK Bratislava

krokov a aj k správnemu vykonaniu daných postojov 
a držaní v štandardných a latinskoamerických tancoch. 
Učebné texty umožňujú študentom, učiteľom a trénerom 
pochopiť mnohostranné možnosti využitia tanečného 
športu v telesnej a športovej výchove a aj v tréningovom 
procese tanečníkov.

Pre potreby po anglicky hovoriacich trénerov a rozhodcov 
som sa rozhodol publikovať súhrn najdôležitejších kapitol 
z predchádzajúcich dvoch spomínaných kníh v publikácii 
Dancesport. Knihu preložila Mgr. Katarína Šomodiová, 
PhD.
Už čoskoro budú s finančnou podporou Slovenského 

zväzu tanečného športu vydané ďalšie dve monografie, 
ktoré sú zamerané na výskumy v tanečnom športe. Úroveň 
somatických, funkčných a rovnováhových ukazovateľov 
v tanečnom športe a Biomechanická analýza 
a pohybová výkonnosť v tanečnom športe.
 
 Pevne verím, že všetky tieto publikácie prispievajú 
k rozšíreniu poznatkov v oblasti tanečného športu. Sú určené 
predovšetkým odborno‑vedeckej komunite v tanečnom športe, 
pedagógom, trénerom, študentom špecializácie tanečný 
šport na Fakultách telesnej výchovy a športu, pracovníkom 
diagnostických centier a aj samotným športovcom a osobám 
zainteresovaným v problematike tanečného športu.
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KONCENTRÁCIA LAKTÁTU V KRVI 
U TANEČNÍKOV V ZÁVISLOTI 

OD DĹŽKY SÚŤAŽNEJ SKLADBY

Tanečný športl Na poli vedy

Matej CHREN – Milan ŠPÁNIK - Oľga KYSELOVIČOVÁ
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, Katedra gymnastiky

Resumé

Cieľom nášho výskumu bola 
objektivizácia športového výkonu 
tanečníkov na dvoch súťažiach 
Slovenského pohára v štandardných 
a latinskoamerických tancoch na 
základe koncentrácie hladiny krvného 
laktátu. V rámci nášho výskumu sa 
v jednotlivých súťažiach Slovenského 
pohára menila dĺžka súťažných skladieb 
vzhľadom na nové zmeny v súťažnom 
poriadku. Výskumné súbory tvorilo 11 
tanečných párov, t.j. spolu dvadsaťdva 
tanečníkov, ktorí sa špecializujú na 
štandardné a latinskoamerické tance. 
Hoci výsledky potvrdili vysokú intenzitu 
zaťaženia tanečníkov v prirodzených 
podmienkach súťaže, dĺžka skladby 
nemala významný vplyv na zmeny 
hladiny laktátu krvi vo vybraných 
súboroch.

Kľúčové slová: tanečný šport, 
latinskoamerické a štandardné tance, 
zaťaženie tanečníkov, koncentrácia 
laktátu v krvi

Úvod

Tanečný šport je výsledná forma, ktorá 
sa vyvinula zo spoločenského tanca. 
Ide o odvetvie, ktoré má vlastnosti 
športu aj umenia. Do tanečného športu 
zaraďujeme dva druhy tancov, a to 
štandardné tance (anglický valčík, 
tango, viedenský valčík, pomalý foxtrot 
a quickstep) a latinskoamerické tance 

(samba, cha ‑cha, rumba, paso ‑doble 
a jive). Čas súťaže, od roztancovania až 
po finále závisí od charakteru samotnej 
súťaže a môže trvať jeden až dva dni, 
čo si vyžaduje pripravenosť a kondíciu, 
presnejšie schopnosť tancovať a podávať 
kvalitný výkon dlhší čas. Vedie to 
k zvýšeniu aktivácie srdcovo ‑cievneho, 
dýchacieho a iných systémov organizmu 
(Kostic, 2001). Pre tanečníkov je 
veľmi dôležitý rozvoj vytrvalosti, ako 
všeobecnej, tak aj špeciálnej za účelom 
zatancovania jednotlivých tancov, 
ktoré sú vykonávané submaximálnou 
intenzitou. U párov vyšších 
výkonnostných tried B, A, S, kde je 
intenzita značne vysoká a zaťaženie sa 
pohybuje v pásme anaeróbnom (Chren, 
2005, Chren – Špánik, 2010) je nutný aj 
rozvoj anaeróbnej vytrvalosti, zároveň 
sa vyžaduje aj vysoká úroveň aeróbnej 
vytrvalosti (dĺžka zaťaženia v tréningu 
aj v súťaži je dlhšia ako 30–50 min. 
a je vykonávaná s rôznou intenzitou), 
tanečnej špecifickej vytrvalosti a aj 
rýchlostno–špecifickej vytrvalosti, 
čo sa dá pozorovať hlavne v tancoch 
jive, samba, tango, quickstep. Fakt, 
že sa výkon tanečníkov pohybuje 
v zmiešanom anaeróbno ‑aeróbnom 
pásme, potvrdzujú aj výskumy 
Chrena (2005) a Štrbovej (2002), 
ktoré dokumentujú hodnoty srdcovej 
frekvencie tanečných párov v súťaži 
a v simulovanej súťaži na tréningu 
nad 180 pulz.min‑1. Intenzita pohybu 
tanečného páru v priebehu súťaže je čo 
najvyššia a v podstate neklesá a počas 
dlhšie trvajúceho časového obdobia 

na súťaži musí byť udržiavaná. Je to 
náročné aj z hľadiska aeróbnej kapacity 
organizmu tanečníka, ktorý musí byť 
v priebehu športovej prípravy na to 
systematicky pripravovaný. Úroveň 
aeróbnej vytrvalosti determinuje objem 
tréningového zaťaženia v športovej 
príprave tanečných párov, ako i kvalitu 
predvedenia piatich latinskoamerických 
alebo štandardných tancov v náročných 
niekoľko hodinových súťažných kolách, 
kde do výkonu vstupuje dlhodobá 
vytrvalosť. Vo finálovom kole, kedy 
páry tancujú všetkých päť tancov za 
sebou s minútovou prestávkou medzi 
jednotlivými tancami zohráva dôležitú 
úlohu vytrvalosť krátkodobá.
Nakoľko súťažný výkon v tanečnom 
športe v súčasnosti charakterizuje 
predovšetkým dynamika pohybu 
s rýchlymi zmenami smeru v priebehu 
súťažného tanca (Štiavnický, 2004; 
Chren, 2005), krátkodobá vytrvalosť tu 
má najväčšie zastúpenie, aj vzhľadom 
na dĺžku trvania jednotlivých tancov 
(1 min 30 s až 2 min). Najdôležitejším 
znakom krátkodobej vytrvalosti 
je prevažne anaeróbny spôsob 
uvoľňovania energie aktivizáciou 
laktátového systému. Koncentrácia 
laktátu v krvi odráža určitým spôsobom 
rozsah anaeróbneho energetického 
metabolizmu pri zaťažení maximálnej 
a submaximálnej intenzity (Heller, 
1996) a navyše, prináša tak informácie 
o intenzite zaťaženia a o jeho priebehu 
(Ozturk et al., 1998).
V súčasnom tanečnom športe sú 
sledovania v tejto oblasti skôr 

výnimočné a existuje len niekoľko 
vedeckých štúdií, ktoré dokumentujú 
konkrétne výsledky (Kurt et al, 2002; 
Strešková ‑ Chren,2009; Chren – 
Špánik, 2010), týkajúce sa sledovania 
intenzity zaťaženia a jeho objektivizácie. 
Preto nás zaujímalo, ako sa prejaví 
predĺženie súťažnej skladby na 
koncentrácii množstva laktátu v krvi 
v reálnych súťažných podmienkach.

Metodika

Pre potreby nášho sledovania boli 
vytvorené dva výskumné súbory, 
ktoré pozostávali z tanečníkov 
latinskoamerických a štandardných 
tancov. Prvý výskumný súbor 
(VS1) tvorilo 12 tanečníkov, t.j. 3 
latinskoamerické a 3 štandardné 
tanečné páry. Tanečníci sa zúčastnili 
súťaže Slovenského pohára 
v Poprade dňa 20. 3. 2010. Tanečné 
páry mali dosiahnutú najvyššiu 
výkonnostnú kategóriu, S“ ‑ zvlášť 
vyspelí (medzinárodná trieda) a sú 
reprezentantmi Slovenskej republiky 
v štandardných a latinskoamerických 
tancoch. Priemerný vek tanečníkov 
bol 22,8 ± 2,9 rokov. Probandi VS1 
dosahovali priemernú telesnú výšku 
168,5 ± 10,10 cm a priemernú telesnú 
hmotnosť 59,50 ± 10,24 kg. Druhý 
výskumný súbor (VS2) tvorilo 10 
tanečníkov, z ktorých ale nie všetci boli 
reprezentantmi Slovenskej republiky 
v tanečnom športe, možno ich však 
zaradiť do kategórie „vyspelí“. Tanečné 
páry druhého výskumného súboru 
sa zúčastnili súťaže Slovenského 

pohára v Ružomberku dňa 1. 4. 2010. 
Priemerný vek tanečníkov VS2 bol 
21,9 ± 3,4 rokov, priemerná telesná 
výška 174,8 ± 10,23 cm a priemerná 
telesná hmotnosť 58,0 ± 11,0 kg. Oba 
výskumné súbory možno považovať za 
homogénne tak z hľadiska vekového 
ako aj výkonnostného. Merania 
prebiehali v súťažných podmienkach, 
za prítomnosti divákov, rozhodcov 
a trénerov. Vzorky krvného laktátu sme 
získali na základe odberu krvi z ušného 
bolca. Odber vzorky sa vykonával 
u všetkých tanečníkov v 3. – 5. minúte 
po skončení súťažného kola. Analýza 
vzorky bola uskutočnená na prístroji 
Biosen C  ‑line (Germany) z každej 
odobranej krvnej vzorky v množstve 
20 µl. Výskumný projekt, vrátane 
vytvorenia oboch výskumných súborov, 
bol realizovaný za veľkej podpory 
a pomoci Slovenského zväzu tanečného 
športu.

Výsledky

V prvom výskumnom súbore sme zistili 
priemernú dĺžku súťažných nahrávok 1 
min 39 s ± 4 s v štandardných tancoch 
a 1 min 35 s ± 6 s v latinskoamerických 
tancoch. Namerané priemerné 
hodnoty súťažnej skladby v druhom 
výskumnom súbore neboli také výrazné, 
ako sme očakávali. V štandardných 
tancoch dosiahla priemerná dĺžka 1 
min 48 s ±11 s a v latinskoamerických 
tancoch 1 min 44 s ±16 s. Namerané 
nízke hodnoty rozdielov medzi 
VS1 a VS2 spôsobil tanec Valčík 
v štandardných tancoch so súťažnou 

dĺžkou 1 min 30 s a tanec Paso doble 
v latinskoamerických tancoch s dĺžkou 1 
min 18 s. Túto dĺžku stanovuje súťažný 
poriadok Slovenského zväzu tanečného 
športu.
Pri zisťovaní koncentrácie hladiny 
laktátu v krvi sme u tanečníkov VS1 
v štandardných aj v latinskoamerických 
tancoch počas celej súťaže z 24 vzoriek 
u mužov aj žien namerali priemernú 
hodnotu 9,89 ± 3,39 mmol/l. 
V semifinálovom kole bolo namerané 
priemerné množstvo 11,02 ± 
3,54 mmol/l. Odber sme zopakovali 
po finále, kde sme trochu prekvapivo 
zistili nižšiu priemernú hodnotu laktátu 
a to 8,76 ±2,82 mmol/l. Priemerné 
hodnoty koncentrácie laktátu celkovo 
po semifinálovom a finálovom kole ako 
aj po jednotlivých kolách (semifinále 
a finále) sú uvedené na obrázku 1.

Vo VS2 sme uskutočnili identické 
merania ako vo VS1. U tanečníkov VS 
2 sme z 18 odberov zistili priemernú 
hodnotu 9,24 ±3,34 mmol/l laktátu 
v krvi. Z toho v semifinálovom 
kole bola zaznamenaná priemerná 
hodnota 9,47 ±3,01 mmol/l a vo finále 
hodnota 8,97± 3,70 mmol/l. Obdobne 
ako vo VS1 konštatujeme, že nižšie 
hodnoty laktátu, ktoré sme namerali 
po finále boli prekvapivé. Priemerné 
namerané hodnoty laktátu športovcov 
v celej súťaži a tiež po semifinálovom 
a finálovom kole sú uvedené na obrázku 
2.

Pri porovnaní hodnôt medzi VS1 
a VS 2 sme zistili, že tanečníci VS2 

 
Obrázok 1. Množstvo laktátu u tanečníkov VS1 (priemerné hodnoty) 
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dosahovali nižšie hodnoty krvného laktátu takmer vo 
všetkých meraniach (obr. 1 a obr. 2). Celkovo pre štandardné 
a latinskoamerické tance sme zaznamenalii štatisticky 
nevýznamný rozdiel (p≥0,01) medzi VS1 a VS2 0,65 mmol/l, 
z toho v semifinálovom kole 1,55 mmol/l. Vo finálovom 
kole bol rozdiel 0,19 mmol/l laktátu v prospech VS2 takisto 
nesignifikantný.
Porovnanie hodnôt laktátu zvlášť pre štandardné tance 
poukazuje na vyššie, avšak štatisticky nevýznamné zmeny po 
finále v oboch súboroch (obr. 3).

K opačným výsledkom sme dospeli pri porovnaní hodnôt 
VS1 a VS2 pre latinskoamerické tance, kde sme zistili trochu 
prekvapivé, avšak nesignifikantné zníženie hodnôt po 
finálovom kole (obr. 4).

Najviac nás zaujímalo, ako sa prejaví predĺženie súťažnej 
skladby na množstve laktátu v krvi celkovo a tiež po 
semifinálovom a finálovom kole. Pri porovnaní meraní 
VS 1 a VS 2 sme zistili, že predĺženie súťažných nahrávok 
nespôsobilo štatisticky významné zvýšenie krvného laktátu. 
Zaznamenali sme skôr jeho zníženie, nielen v semifinálovom 
kole, ale aj v hodnotách pre testovanie v celej súťaži (obr. 5), 
čo možno považovať za neočakávané zistenie.

Diskusia

Informácia o funkčnej kapacite výkonnostných športovcov 
ako aj ich energetické požiadavky v špecifických športoch 
je základom pre plánovanie tréningu, vypovedá tiež 
o aktuálnom zaťažení, resp. výkonnosti športovcov. Meranie 
laktátu má v súčasnom výkonnostnom športe svoje pevné 
miesto a po srdcovej frekvencii je druhým najčastejšie 
sledovaným parametrom. V našom výskumnom sledovaní 
sme meranie koncentrácie laktátu použili predovšetkým na 
priame zistenie intenzity zaťaženia.
V Slovenskej republike sme sa v súťažných podmienkach 
tanečného športu zaoberali takýmto meraním a v tomto 
rozsahu prvýkrát. Preto je veľmi zložité porovnávať nami 
získané výsledky nielen s výsledkami v tanečnom športe, 
ale aj s inými druhmi športov, viac či menej príbuznými. 
Navyše, doposiaľ jediné merania laktátu v krvi v tanečnom 
športe sa robilo v tréningových podmienkach a len 
v latinskoamerických tancoch.
U sledovaných tanečným párov nás zaujímalo, ako sa 
prejaví predĺženie súťažnej skladby na množstve laktátu 
v krvi po semifinálovom a finálovom kole v dvoch pretekoch 
Slovenského pohára v tanečnom športe. Jednotlivé preteky 
Slovenského pohára sa odlišovali dĺžkou súťažných 

 
Obrázok 4.  Porovnanie priemerných hodnôt laktátu v krvi v jednotlivých súboroch po 

latinskoamerických tancoch. 

 

 
Obrázok 5. Porovnanie priemerných hodnôt laktátu v krvi v oboch súboroch. 
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nahrávok. Predpokladali sme, že 
predĺžením súťažnej skladby podľa 
aktualizovaných pravidiel sa bude 
zvyšovať u športovcov aj množstvo 
nameraného laktátu v krvi. Tento 
predpoklad sa nám ale nepotvrdil. 
Domnievame sa, že tanečné pári nášho 
výskumného súboru sú dlhodobým 
tréningom pripravované podávať svoj 
športový výkon v časovom ohraničení 
do 1 min. 30 s. Maximálnu hladinu 
krvného laktátu dosahujú na konci 
tanca. Náhlym predĺžením skladby 
mohlo byť spôsobené, že svoj výkon po 
1 min. 30 s už pary nedokázali zvýšiť, 
práve naopak mohlo dôjsť k stagnácií 
a poklesu výkonu a s tým súvisiaci 
aj pokles resp. stágnácia krvného 
laktátu v krvi. Ďalej predpokladáme 
že nižšie hodnoty krvného laktátu po 
finálových kolách mohli byť spôsobené 
nedostatočným zregenerovaním 
organizmu tanečníkov, vzhľadom na 
kratšie prestávky medzi jednotlivými 
tancami vo finále, čo sa mohlo následne 
odraziť na slabšom výkone tanečníkov 
vo finále ako v semifinálových kolách. 
Z viacerých pozorovaní môžeme 
potvrdiť že tanečné páry dosahujú 
lepšie tanečné výkony v semifinálových 
kolách čo môže byť zapríčinené dlhšími 
prestávkami medzi jednotlivými 
tancami.
Hodnoty laktátu v tejto tanečnej 
disciplíne boli namerané mimo rozsah, 
ktorý uvádza Strešková a Chren 
(2009) a to od 9,3 do 9,7 mmol/l 
v tréningových podmienkach. Kurt et 
al (2002) uvádza rozdielne hodnoty 
pre štandardné a latinskoamerické 
tance, a to 6,5 ± 1,1 mmol/l, resp. 
10,5 ± 2,1 mmol/l. Hodnoty, ktoré 
sme dosiahli v našom sledovaní sú 
vyššie, ale len u tanečníkov VS 1, kedy 
priemerná dosiahnutá hodnota laktátu 
pre latinskoamerické tance bola 11,95 
± 3,02 mmol/l. Prekvapivo nižšie 

hodnoty sme zistili vo VS 2 a to 8,30 ± 
2,23 mmol/l.

Záver

Uvedomujeme si, že nie je možné 
zovšeobecňovať získané výsledky. 
Limitujúcim môže byť viacero faktorov. 
Predovšetkým išlo len o jedno rázové 
meranie, ktoré navyše v časovo 
náročných podmienkach súťaže, 
nemuselo byť maximálne presné. 
Domnievame sa, že rozdielne hodnoty 
boli ovplyvnené aj stresovým faktorom 
súťaže (ten sme však nesledovali), 
prípadne aktuálnou výkonnosťou 
tanečníkov v súťažných podmienkach.
Pri porovnaní meraní dvoch 
výskumných súborov sme zistili, 
že predĺženie súťažných nahrávok 
nespôsobilo štatisticky významné 
zvýšenie krvného laktátu. Zaznamenali 
sme skôr jeho zníženie, nielen 
v semifinálovom kole, ale pri hodnotách 
v celej súťaži. Takéto výsledky sme pred 
realizáciou sledovania nepredpokladali 
a možno povedať, že nás prekvapili. 
Preto odporúčame v tréningovom 
procese prispôsobiť dĺžku skladby podľa 
nových predpisov hlavne pri špeciálnom 
tréningu competition practice. Prípadne 
skúsiť tancovať jednotlivé tance až 
do dĺžky 2 min. a viac, resp. aby boli 
tanečníci schopný po 1 min. 30 s svoj 
tanečný výkon ešte zvýšiť prípadne 
udržať na optimálnej úrovni a tak sa 
adaptovať na takéto dlhšie trvajúce 
zaťaženie.
V súčasnom tanečnom športe sú 
sledovania v tejto oblasti veľmi 
ojedinelé až výnimočné. Je preto 
nevyhnutné pokračovať v obdobných 
sledovaniach a vedeckých štúdiách, 
ktoré budú dokumentovať konkrétne 
výsledky. Ich dôležitosť vidíme 
predovšetkým v monitorovaní 
a objektivizácii tanečného výkonu. ▪
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1. Čo je podstatou kongresu a školenia sekcie IDO?
Hlavným zámerom kongresu je stretnúť sa a vzdelávať sa! Je to jediná príležitosť raz za rok, keď sa stretnú zástupcovia klubov, 
predstavitelia rôznych disciplín a rôznych štýlov, aby zhodnotili predošlý súťažný rok, pripravili sa na ďalší, konfrontovali 
svoje poznatky, názory, skúsenosti…Tým, že súťaže sú štýlovo jednofarebné (v štýle hip hopu alebo diska, alebo jazzu 
a moderny), ľudia z týchto rozmanitých tanečných sfér a komunít sa počas roku stretávajú minimálne – a spoločný kongres je 
vynikajúca príležitosť stretnúť sa.
Kongres dáva aj príležitosť vzdelávať sa, rozširovať svoje vedomosti a poznatky.

2. Komu je kongres určený?
Kongres je určený pre rozhodcov, funkcionárov, trénerov a tiež vedúcich súborov, a choreografov.
Noví adepti na úlohu rozhodcu tu absolvujú školenie a test, ktorý je teoretickým predpokladom na ceste k funkcii rozhodcu. 
Pre nich je školenie dlhšie, aby mohli absolvovať teoretické prednášky navyše (po teórii nasleduje prax na reálnej súťaži 
v úlohe tieňového rozhodcu, ktorého hodnotenie sa nezapočítava). Ostatní rozhodcovia a ďalší funkcionári súťaží obnovujú 
platnosť svojej licencie, zástupcovia súborov prichádzajú, aby si rozšírili vedomosti, ale aj aby diskutovali a dávali návrhy 
a podnety pre súťaže, súťažné pravidlá a činnosť sekcie.

3. Čím môže kongres zúčastnených obohatiť?
Každý rok je súčasťou kongresu výklad aktuálnych poriadkov a predpisov (domácich aj medzinárodných) a tiež prednášky 
z rôznych oblastí. Čo bolo tento rok v programe:

 − Tanečnopohybová terapia s psychologičkou (prednáška spojená s praxou)
 − Prepojenie súčasného tanca so street technikami (prednáška spojená s praxou)
 − Základy poskytovania prvej pomoci s inštruktorkou Slovenského Červeného kríža
 − Základy tanečnej techniky, výber postupov a obsahu tanečnej prípravy s ohľadom na vek a výkonnosť tanečníkov 

(prednáška s ukážkami)
 − Diskusné fórum v troch departmentoch (Performing Arts/ Disco a stret show/ Hip Hop)
 − Rozbory videozáznamov súťaží a moderované hodnotenie

Lektori boli priamo zo zväzu (Eva Ohraďanová, Dominika Kocourková, Alena Majeríková, Inge Fabian, Hana Švehlová) ale aj 
externí odborníci.
Kongres má vzdelávaciu, diskusnú a vo veľkej miere aj spoločenskú funkciu – večerné posedenia, diskusie, konfrontácie, 
rozhovory a výmena skúseností má nenahraditeľnú cenu a význam… A, samozrejme, už spomínané spoznávanie ľudí a iných 
tanečných štýlov!
Tento rok sme využili ideálnu lokalitu (Liptovský Hrádok) a ideálny priestor (Hybadlo), kde sme bývali, stravovali sa a hlavne 
školili všetci spolu pod jednou strechou.

4. Aká bola účasť na kongrese?
Kongres je určený všetkým, ktorí sú súčasťou našej komunity, našej súťažnotanečnej rodiny a chcú sa vzdelávať, chcú 
diskutovať a chcú veci zlepšovať a posúvať ďalej. Tento rok sa na kongrese stretlo 65 ľudí z 28 slovenských klubov (od Levíc 
až po Prešov) a boli to rozhodcovia, funkcionári, tréneri, vedúci klubov… (disko, hip hop, street show, jazz, moderna, show 
dance…)
Všetci záujemcovia o účasť sú vždy vítaní a vítané sú aj ich názory, postrehy, pripomienky a podnety… nie všetky musia byť 
prijaté pozitívne, ale hlavné je, že existuje priestor na ich vyslovenie a ľudia, ktorí si tieto názory vypočujú a budú s nimi ďalej 
pracovať.

KONGRES, SEMINÁR a ŠKOLENIE 
disciplín IDO pre rozhodcov, funkcionárov, 
trénerov, vedúcich súborov a choreografov
Liptovský Hrádok 31. 1.–2. 2. 2020

Sekcia módnych tancov a disciplín IDO l Informuje

Regionálne konferencie sekcie IDO SZTŠ 2020
9. 1. Bratislava, 11 prítomných z 8 klubov, 10:00 - 12:00
11. 1. Prešov, 15 prítomných z 8 klubov, 10:00 - 12:30
12. 1. Martin, 10 prítomných zo 6 klubov, 10:00 - 12:30

Tradícia regionálnych konferencií sa začala pred troma rokmi a jej význam sa potvrdzuje každoročne. Konferencie sú určené 
vedúcim a zástupcom klubov a majú inštruktážnu a diskusnú povahu. Termín konania je na začiatku roka (pred termínom 
úhrady členských poplatkov), miestom konania sú priestory v tanečných školách a kluboch (Spektrum, Grimmy, Deep), 
koordinovaním a prednášaním sú poverení členovia vedenia sekcie (H. Švehlová, I. Fabian, M. Frolo).
Konferencia je priestorom odovzdávania informácií, príležitosťou na objasnenie niektorých predpisov a tiež na diskusiu.

Témy, ktoré dominovali na kongrese:
oblasť legislatívy SZTŠ (Stanovy v súlade so zákonom o športe, tréneri, predpisy, inštrukcie k platbe členského, lekárske 
prehliadky športovcov…), štruktúra zväzu (Rada, sekcie, VZ), spolupráca sekcií a spoločné podujatia a projekty (v roku 2019 
Tanečné dialógy, Keď to ženy roztočia…), informácie o rozpočte a dotácii z ministerstva školstva, príspevky klubom z dotácie 
a detaily kritérií rozdeľovania (15 %, reprezentácia, talentovaná mládež, príspevky na MSR…), možnosti príspevkov na 
regionálnej úrovni, evidencia v SZTŠ (prvoradá!!!) a evidencia v IS sekcie IDO (potrebná pre súťaženie, nominácie), zdroj 
informácií (web SZTŠ a sekcie, FB, Instagram…), nové projekty (v r. 2020 projekt TANEČNÁ LIGA, súťaže 2020, zmeny 
poriadkov (SR, medzinárodných), vyhodnotenie súťaží roku 2019 (pripomienky, podnety ‑ domáce aj zahraničné) a mnohé 
ďalšie.
Regionálne konferencie sa osvedčili a stali sa dôležitým informatívnym nástrojom aj ako prostriedkom spätnej väzby od 
klubov smerom k vedeniu sekcie.

Levice patria už niekoľko rokov k dominantným, skúseným a kvalitným 
organizátorom súťažných podujatí v disciplínach IDO.
Prvá súťaž tohtoročnej sezóny sa konala práve v Leviciach začiatkom 
februára a zorganizoval ju súbor UNLIMITED v priestoroch športovej 
haly disciplínach disco dance.
Súťaži predchádzali workshopy s lektormi z Česka a Švédska (Oscar 
Aslund, Marco Běhal a Lída Karlík Fišrová).
Súťaže sa zúčastnilo 326 tanečníkov z 15 klubov. Súťažili všetky vekové 
kategórie (mini, deti, juniori a dospelí) sólo, duo, skupiny a všetky 
výkonnostné kategórie disco (D, C, B, A). Na súťaži v Leviciach mali 
premiéru upravené súťažné pravidlá a obmedzenia pre najnižšie vekové 
a výkonnostné kategórie.
Tanečníci nižších kategórií začali zbierať prvé body na postup do vyššej 
kategórie, pre tanečníkov kategórie A bola súťaž prípravou a prvou 
generálkou na majstrovstvá Slovenska, ktoré budú začiatkom júna 
práve v Leviciach.
Víťazi jednotlivých kategórií boli z rôznych klubov (Stella, Unlimited, 
District Dance, Lentilky, DEEP, Grimmy, Assos Nelux, Klik Klak, 
Sonny) a všetky finále mali pestré klubové zastúpenie.
Výkony tanečníkov odrážali fakt, že ide o prvú súťaž, ale mnohé 
z nich boli zároveň prísľubom kvalitnej a vyrovnanej súťažnej sezóny 
v disciplíne disco dance.

Unlimited Dance Cup
Levice, 9. 2. 2020, prvá súťaž sezóny
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1. Patríš medzi najvýraznejšie 
osobnosti slovenskej IDO 

scény posledných rokov. Ako a kedy 
si sa dostal k tancu a ktorým žánrom 
si sa venoval počas svojej kariéry?
Tanec ma sprevádza celý život. 
Intenzívnejšie som sa mu začal venovať 
vo svojich 16 rokoch. Začínal som v štýle 
breakdance. Ako aktívny súťažiaci som 
sa venoval disco štýlu. Neskôr, keď som 
si trúfol na tvorbu choreografie, upriamil 
som sa na tanečný štýl street dance.

2. Na severnom Slovensku, 
ale aj celoštátne a v rámci 

Európy je tvoj klub pojmom. Čo 
predchádzalo úspechu, aká bola 
cesta na vrchol?
V roku 1992 som sa stal česko‑
‑slovenským majstrom v disco sólo 
tancoch. Prelomovým obdobím bol 
nástup povinnej vojenskej služby. Vtedy 
sa začala rysovať aj profesionálna éra 
tanečného klubu Deep a základňa prvých 
tanečníkov. Ako vojak základnej služby 
som dostal na vojenskom učilišti rozkaz 
viesť tanečný krúžok pre žiakov. Vtedy sa 
vytvorila úzka skupina nadšencov. Klub 
Deep vznikol spontánne v skromných 
priestoroch vojenských kasární. 
Postupom času prišli prvé úspechy. Začal 
som cítiť, že je čas posunúť fungovanie 
klubu na vyššiu úroveň. Kúpili sme 
a zrekonštruovali budovu bývalého 
osvetového strediska v Martine, kde sme 
vytvorili optimálne podmienky na tanec. 
Ďalším dôležitým medzníkom bolo 
založenie súkromného centra voľného 
času a súkromnej základnej umeleckej 
školy. Bez nich by sme nedokázali 
odborne fungovať.

3. Ako funguješ v súčasnosti? 
Na čo si hrdý a čo ťa trápi?

V súčasnosti sa najviac venujem 
práci a čas ostáva, samozrejme, aj na 
súkromný život. V podstate sa v priebehu 
roka nezastavíme. Okrem celoslovenskej 
tanečnej súťaže Deep Dance League 
organizujeme rôzne tanečné kempy, 
tábory pre deti, besiedky, vernisáže, 
koncerty… Vzhľadom na to, že som 
zriaďovateľom umeleckých škôl 
a centra voľného času, máme naozaj 
širokospektrálny záber aktivít, ktoré 
prebiehajú celoročne. Momentálne 
sa snažím zväčšiť potenciál našich 
priestorov, aby mali tanečníci väčší 
komfort pre svoju činnosť. Teší ma, že 
mám kvalitný tím pedagógov a trénerov, 
ktorí majú veľkú zásluhu na úspechoch 
našich zverencov. Trápi ma, že niekedy 
musíme zápasiť s malou podporou zo 
strany štátu. A občas ma trápi, že medzi 
mnohými skvelými rodičmi sa nájde pár 
jednotlivcov, ktorí nám dokážu znechutiť 
našu prácu. Chýba im trpezlivosť, pokora 
a rešpekt.

4. Aký je tvoj vzťah 
k tanečnému športu? Ako 

vnímaš rokenrol? Ku ktorým tancom 
máš najbližšie?
Tanečný šport sledujem pravidelne. 
Páči sa mi štýl štandardných 
a latinskoamerických tancov. 
Vyžaruje z nich elegancia, vznešenosť 
a temperament. Rokenrol vnímam veľmi 
pozitívne, je to dynamický tanečný 
štýl s náročnými prvkami gymnastiky 
a akrobacie. Vzhľadom na to, že som 
zakladateľom tanečného klubu Deep, 
ktorý sa orientuje na tanečný štýl street 

Osem otázok pre
MIROSLAVA FROLA

Sekcia módnych tancov a disciplín IDO l Osobnosti

Meno a priezvisko: 
Miroslav Frolo

Vek: 50 rokov

Tancu sa venuje 34 rokov

Klub:
DEEP DANCE CLUB

Občianske povolanie:
choreograf

Najväčšie tanečné úspechy: 
Majster ČSFR

Najväčšie trénerské úspechy: 
Zisk niekoľkých titulov 
majstra sveta a majstra 
Európy

dance, je logické, že k tomuto štýlu 
mám najbližšie. Je to najmä preto, 
že tento štýl nie je konzervatívny. Má 
progres a stále sa vyvíja.

5. Ako vnímaš vývoj a súčasný 
stav IDO disciplín na 

Slovensku a vo svete? Čo ty 
osobne považuješ za ich najväčší 
triumf a čo im najviac škodí?
Tanečníci sekcie disciplín IDO sú 
špičkou tanečného sveta a Európy. Kde 
by som videl priestor na zlepšenie, je 
posilnenie kvality tanečného štýlu hip 
hop na medzinárodnú úroveň a väčšia 
snaha a trpezlivosť tanečníkov dospelej 
vekovej kategórie, pretože veľa 
tanečníkov prestane na sebe pracovať 
alebo ukončia svoju tanečnú kariéru vo 
veku 15 – 16 rokov, čo je veľká škoda.

6. Čo ti tanec dáva a čo ti 
tanec vzal?

Tanec mi dal možnosť venovať sa aj 
profesijne tomu, čo ma baví a napĺňa. 
Nie každý v živote má tú možnosť. 

Ja som ju dostal a aj som ju využil. 
Nikdy by som nemenil. S odstupom 
času vnímam, že všetky okolnosti 
vzniku a vývoja Deepu boli plynulé, 
spontánne. Niekedy mám pocit, že 
tanec mi bol doslova súdený. Musím 
však podotknúť, že nie vždy to bola 
prechádzka ružovou záhradou 
a zažil som aj chvíle, na ktoré nerád 
spomínam. O to viac si však vážim to, 
čím je Deep dnes. Tento rok oslavuje 
klub 30 rokov. Je to správny čas 
bilancovať, stanoviť si nové ciele.

7. Bol si pri zrode spojenej 
tanečnošportovej federácie, 

si členom Rady SZTŠ. Ako po 
troch spoločných rokoch vnímaš 
jej fungovanie?
V prvom rade som vďačný za 
príležitosť, byť pri zrode spojenia 
tanečnošportovej federácie a tiež za 
členstvo v Rade SZTŠ, kde sa môžem 
podieľať na rozvoji tanečného športu 
na Slovensku. Tanečný šport rovnako 
ako iné športy prispieva k zdravému 

životnému štýlu aj k vnútornej 
motivácii všetkých vekových kategórii, 
čo je v dnešnej dobe naozaj prospešné.
Rada SZTŠ je zoskupenie tých 
správnych ľudí na správnom mieste 
a len spoločným úsilím dokážeme 
prispievať k podpore a napredovaniu 
tanečného športu na Slovensku, takže 
áno, členstvo splnilo a plní moje 
očakávania. Už teraz sa teším na nové 
výzvy.

8. Nedávno si oslávil krásne 
okrúhle narodeniny… Aké 

sú tvoje najbližšie tanečné plány 
a ciele?
Áno, mám za sebou oslavu svojich 
50. narodenín, takže sa už konečne 
považujem za dospelého. (smiech)
Moje ďalšie plány a ciele? Hmm, 
zo všetkého najviac si želám byť 
obklopený tými správnymi ľuďmi 
tak ako doteraz, aby som sa ešte dlho 
mohol podieľať na vytváraní a stálom 
zlepšovaní podmienok pre všetkých, 
ktorí milujú tanec.
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Tanečný šport predstavuje:

ALENA MAJERÍKOVÁ

Sekcia módnych tancov a disciplín IDO l Osobnosti

Meno a priezvisko: 
ALENA MAJERÍKOVÁ

Vek: 60 rokov

Tancu sa venuje 26 rokov

Klub:
TK Jessy Vavrišovo

Občianske povolanie:
manažérka na Súkromnom 
tanečnom konzervatóriu 
v Liptovskom Hrádku 
a učiteľka tanca na Súkromnej 
tanečnej škole v Liptovskom 
Hrádku

Najväčšie trénerské 
a choreografické úspechy: 
Asi najväčším úspechom 
bolo 3. miesto detskej 
show formácie Maliari na 
IDO Majstrovstvách sveta 
v nemeckej Riese.

máme súťaže nakopené, ale zase je to 
moje rozhodnutie a ja to robím veľmi 
rada.

Ako vnímaš vývoj a súčasný stav 
IDO disciplín na Slovensku a vo 
svete? Čo považuješ za ich najväčší 
triumf a čo im najviac škodí?
Na Slovensku máme na jar množstvo 
súťaží. Tento rok sme aj pohárovky 
rozšírili o artové disciplíny a medzi 
tanečníkmi to malo veľký ohlas. A aj 
keď nás terajšia situácia zastavila, 
verím, že na jeseň sa nám podarí spojiť 
veľa tanečníkov a súťaže si vynahradiť.
Tým, že na slovenskej tanečnej 
a súťažnej scéne sa pohybujem už 
tridsať rokov, môžem a viem posúdiť 
neuveriteľný progres v kvalite tanca, 
v technickej náročnosti, v nekonečnej 

tvorivosti a v nádhernej rozmanitosti 
tanečných štýlov. Hoci sme malá 
krajina, naši tanečníci sú výbornou 
reprezentáciou Slovenska a každoročne 
to potvrdzujú na titulárnych súťažiach 
IDO. A teší ma ešte jedna vec: naša 
tanečná komunita – hoci súťaživá 
a konkurenčná – si stále ponecháva 
družnú, priateľskú a prajnú atmosféru 
(sú aj výnimky, ale, našťastie, je ich 
minimum) – dôkazom sú aj stále 
častejšie hosťovania, vzájomné 
výpomoci medzi klubmi a dokonca 
projekty „Slovak Dance Team“, kde 
v súťažnej skupine alebo formácii 
tancujú a reprezentujú tanečníci 
z viacerých klubov.
Podobne vnímam aj medzinárodnú 
scénu a organizáciu IDO – okrem 
výbornej štruktúry, pravidiel 

a objektívnosti je medzinárodná 
tanečná komunita v každej oblasti aj 
veľmi priateľská.
Problém dnešnej doby vidím iba v tom, 
že na Slovensku aj medzinárodne sa 
množia súťaže, kde „vyhráva každý“; 
úroveň je často nízka, ale tituly sa 
rozdávajú ako na bežiacom páse… A – 
žiaľ – niet tomu pomoci, iba jediné: 
vytrvať, byť stále lepší a ponúkať stále 
kvalitnejšie súťažné podmienky.

Nedávno si oslávila krásne okrúhle 
jubileum. Aké sú tvoje najbližšie 
tanečné plány a ciele?
V tomto období dobrovoľnej karantény 
asi opäť sa vrátiť do tanečnej sály 
a objať naše skvelé deti. Pripraviť 
na jeseň veľa našich súťaží, aby si to 
deťúrence užili.

Patríš medzi najvýraznejšie 
a najdlhšie pôsobiace aktívne 
osobnosti sekcie IDO SZTŠ. Ako 
a kedy si sa dostala k tancu? Aká 
bola tvoja cesta k tancu a s tancom?
K tancu som sa dostala veľkou okľukou. 
Vyrastala som na dedine a vtedy neboli 
také možnosti ako teraz. Rodičia nás 
nemohli voziť na rôzne krúžky. Moje 
začiatky sa viažu k aerobiku, kde som 
začínala. Potom nasledovali rôzne 
tanečné aktivity v obci, kde sme vtedy 
bývali. Po presťahovaní sa do dedinky 
Vavrišovo sa to celé rozbehlo.

Viem, že tvoj klub má Vavrišovo aj 
v názve a dopočul som sa, že mnohí 
hovoria o vašej dedinke, že má „500 
obyvateľov aj s kravami“… Ako je 
možné, že v takej malej obci má 
pôsobisko jeden z najúspešnejších 
a najreprezentatívnejších klubov 
v oblasti artových disciplín?
Dali sme sa dokopy tri kamarátky: Ivana 
Slaná, Ľubica Chlebová a ja. Iva mala 
v tom čase už rozbehnutý svoj klub 
v Liptovskom Mikuláši, ale keďže sme 
sa zhodou okolností ocitli bydliskom 
na jednej ulici, rozhodli sme sa začať 
trénovať s deťmi z Vavrišova a založili 
sme súbor JESSY. Na začiatku ich bolo 
13 a trénovali sme ich my tri. Hlavnou 
choreografkou bola Iva Slaná a hneď 
prvá choreografia Indiánske rituály 
nám priniesla titul majstra Slovenska 
v Krtíši začiatkom deväťdesiatych rokov. 
Bolo to úžasné obdobie. Naším tancom 
žila celá dedina. Nasledovali prvé cesty 
do zahraničia na detské a juniorské 
IDO majstrovstvá Európy a sveta 
do prímorského mestečka Portorož 
(Slovinsko), kde boli vo výprave klubu 
okrem tanečníkov aj rodičia a popri tanci 
a súťažení sme si spoločne užívali slnko 
a more.
Súbor sa čoskoro rozšíril o tanečníkov 
z okolia a začal trénovať aj v priestoroch 
v Liptovskom Hrádku. K nášmu 

trojlístku sa po čase pridala absolventka 
VŠMU Eva Ohraďanová a z jej 
iniciatívy vzniklo aj Súkromné tanečné 
konzervatórium, ktoré je úzko prepojené 
so súborom JESSY. Mnohí tanečníci, 
ktorí vyrástli v Jessy, sa uplatnili ako 
profesionálni tanečníci, mnohí sú 
absolventmi VŠMU, FTVŠ a niektorí 
dnes už vedú vlastné úspešné kluby.

Viem, že okrem trénerskej činnosti 
sa venuješ aj iným úlohám 
a funkciám v klube a hlavne zväze, 
v sekcii IDO. Ktorá z tvojich úloh 
je pre teba najdôležitejšia a máš ju 
najradšej?

Nikdy som neuvažovala nad tým, ktorá 
je najdôležitejšia. Ako dlhoročná členka 
prezídia STO D IDO (od roku 1999) 
a vedenia sekcie IDO SZTŠ pociťujem 
veľkú zodpovednosť za dianie v našej 
tanečnej komunite a snažím sa byť 
čo najviac užitočná; asi najviac času 
(a energie) mi zaberá starosť o súťažnú 
databázu našich disciplín a s tým 
spojené prihlasovanie na medzinárodné 
súťaže. Okrem toho som národná 
a medzinárodná rozhodkyňa a na 
mnohých domácich súťažiach pôsobím 
vo funkcii vedúcej súťaže, odborného 
dozoru alebo ako moderátorka.

Aký je tvoj vzťah k ostatným 
disciplínam tanečného športu? Ku 
ktorým tancom máš najbližšie?
Džez, moderna a show dance, to je 
top a moja srdcovka. Ale veľmi rada 
mám aj hip hop. Ich formačky sú vždy 
úžasné a som ich oddaná diváčka 
a obdivovateľka.

Čo ti tanec dáva… a čo ti vzal?
Tanec mi dáva veľa: Stretnutia s ľuďmi, 
dlhoročné priateľstvá, víkendy plné tanca 
a radosti. Množstvo inšpirácie a energie 
od tanečníkov.
Čo mi vzal? Asi nič. Možno len čas, keď 
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Tanečný šport predstavuje:

GABRIELA KUKLIŠOVÁ

Sekcia akrobatického rokenrolu a boggie-woggie l Osobnosti

Meno a priezvisko: 
GABRIELA KUKLIŠOVÁ

Vek: 50 rokov

Tancu sa venuje 22 rokov

Klub:
Športový klub Crazyrock 
Detva

Občianske povolanie:
učiteľka

Najväčšie trénerské 
a choreografické úspechy: 
2. miesto - majstrovstvá 
sveta 2012 v juniorských 
formáciách,

majstrovstvá sveta 2013 
v juniorských formáciách,

3. miesto - majstrovstvá 
Európy 2013 v juniorských 
formáciách (v spolupráci so 
Stanislavom Kočišom),

niekoľkonásobné tituly 
majstrov Slovenska 
v kategóriách deti, žiaci, 
juniori a kategória B,

víťazi medzinárodných súťaží 
v kategóriách deti, žiaci, 
juniori a kategória B.

Patríš medzi najvýraznejšie 
osobnosti slovenskej rokenrolovej 
scény posledných rokov. Ako 
a kedy si sa dostala k tancu?
Akrobatický rokenrol som prvýkrát 
videla na vysokej škole UPJŠ 
v Košiciach. Do telocvične ma 
dostal Leonard Bučko. Existoval 
vysokoškolský I‑klub a v jeho rámci 
skupina nadšencov, pod vedením 
ktorých vznikli neskôr skoro všetky 
kluby na východe ako Vitimrock Košice, 
Brilant Košice, Hitrock Prešov a Ahoj, 
Spišská Nová Ves. Akrobatické tvary 
sme mali natočené na videách a odtiaľ 
sme sa učili a vymýšľali nové prvky. 
Neexistovali obmedzenia akrobacie. 
Vystupovali sme na rôznych plesoch 
a akciách organizovaných našou 
školou. Po skončení vysokej školy som 
sa dostala na stredné Slovensko do 
Detvy ako učiteľka a tanec mi veľmi 
chýbal. Tak mi skrsla v hlave myšlienka 
založiť klub a začať trénovať. Zavolala 
som Leovi, ktorý práve organizoval 
Slovenský pohár v Prešove, a išla som 
sa pozrieť. Od tej chvíle sa začala písať 
moja trénerská kariéra.

Venovala si sa počas svojej kariéry 
aj iným tanečným žánrom?
Ja osobne som netancovala iný žáner, 

ale ako tréneri sme s deťmi absolvovali 
rôzne sústredenia, kde sa objavovali 
rôzne štýly. Dlhé roky spolupracujem 
s Jurajom Fáberom, ktorý mi veľmi 
pomohol a priviedol ma k športovému 
tancu, ktorý je pre mňa stálou 
inšpiráciou.

Vo svete rokenrolu patrí tvoj 
klub medzi uznávané stálice. Čo 
považuješ za hlavný dôvod svojho 
úspechu?
Vytrvalosť, radosť z tanca a pohybu. 
Tanec sa stal mojou životnou filozofiou. 
Ustavičný rozvoj, vzdelávanie 
a prispôsobenie sa aktuálnym trendom. 
Spolupráca s inými trénermi, ktorí 
sú a boli pre mňa stále motiváciou 
a pomocou pri mojej práci.

Si jednou z mála ženských tréneriek 
v odvetví, kde prevládajú muži. 
Ako vnímaš pozíciu žien vo vašej 
disciplíne?
Nikdy som necítila žiadnu výhodu, ale 
ani nevýhodu toho, že som žena. Asi 
som mala šťastie v živote, že som sa 
stretávala stále s ľuďmi, ktorý hodnotili 
moju robotu a nie to, či som žena, alebo 
muž. Myslím, že počet žien tréneriek 
v akrobatickom rokenrole vo svete je 
približne rovnaký ako počet mužov. 

Čo najviac teší a trápi rokenrolistov 
v malom meste v srdci Slovenska? 
V čom vidíš príčinu celkového 
odlivu záujemcov o vrcholový 
akrobatický rokenrol doma 
a vosvete?
Najviac teší deti a ich rodičov možnosť 
cestovať po celej Európe. Oproti svojim 
rovesníkom majú neskutočný náskok, 
získavajú životné zručnosti, ktoré by 
inak nikdy nezískali. Zdokonaľovať sa 
v cudzích jazykoch, získavať nových 
kamarátov, ale čo je najdôležitejšie ‑ 
postoj k ľuďom a k ich hodnotám.
Najviac nás trápi to, že po skončení 
základnej alebo strednej školy 
odchádzajú do iných miest kvôli 
štúdiu. Tak sa stáva, že dieťa, ktoré sa 
dostane už do výkonnostnej kategórie 
a začína skutočný akrobatický rokenrol, 
odchádza. To ma niekedy mrzí, človek 
si vypestuje k deťom nielen citový 
vzťah, ale aj investuje do nich kopec 
času a úsilia a nakoniec nezbiera plody 
svojej práce. Tento tanec patrí medzi 
najťažšie spomedzi ostatných tancov 
a postaviť súťažný pár, ktorý začne 
mať nejaké výsledky, trvá niekoľko 
rokov. Najväčším problémom dneška 
sú rodičia. Buď nemajú čas, aby 
chodili s deťmi pravidelne na tréning, 
ale zväčša je to obyčajná pohodlnosť 
a životný štýl, do ktorého nezapadá 
telocvičňa a tvrdá práca. Pokiaľ rodičia 
nie sú bývalí športovci, ktorí prešli 
tréningovým životom, málokedy sa 
stane, že zotrvajú a podporujú svoje 
dieťa.

Aký je tvoj vzťah k ostatným 
disciplínam tanečného športu? Ku 
ktorým tancom máš najbližšie?
Tanečný šport, hlavne latinskoamerické 
tance sú pre mňa stálou inšpiráciou. 
Veľmi ich mám rada, majú dynamiku, 
oheň a ladnosť zároveň. Pre mňa 
je tanečný šport symbolom krásy 
a harmónie. Ako som začala učiť na 
základnej škole, začala som zároveň 
spolupracovať s Jurajom Fáberom, 
ktorý nám dodnes robí tanečné 
kurzy, ktoré považujem za základ 
spoločenského správania, a patrí to 
k základnej výbave každého mladého 
človeka. A robí to výborne. Keby 
som mohla, zaviedla by som hodinu 
tanca a spoločenského správania na 
základných školách (miesto tretej 
hodiny dejepisu…).

Čo ti tanec dáva… a čo ti vzal?
Bez tanca by som si nevedela predstaviť 
svoj život. Myslím si, že každý máme 
určenú svoju cestu v živote a ja som si ju 
našla. Tanec mi naplnil život. Ak by som 
mohla vrátiť čas, nič by som neurobila 
inak. Obidve moje deti tancovali 
a vyrástli v telocvičniach, na súťažiach 
a sústredeniach. Neľutujem ani minútu, 
čo som obetovala tancu. Práve oni sú 
pre mňa dôkazom, že šport dokáže 
naučiť tvrdo pracovať a ísť za svojím 
cieľom. A ani nie víťazstvá a poháre, 
ktoré máme doma na poličke, ale práve 
prehry ich naučili opäť sa postaviť 
na nohy a bojovať, až kým nepríde 
vytúžená výhra. Za tých pár rokov 
prešlo mojimi rukami hrozne veľa detí, 
s ktorými som žila ich životné príbehy, 
prehry, ale aj výhry. Snažila som sa ich 
pretransformovať na zodpovedných 
a cieľavedomých mladých ľudí. Ich 
spokojné životy sú pre mňa tou 

najcennejšou odmenou, čo som mohla 
za všetky tie roky dostať.
 
Onedlho osláviš krásne okrúhle 
narodeniny… Aké sú tvoje najbližšie 
tanečné plány a ciele?
Ešte nedávno som chcela skončiť 
s trénovaním. Ale život to zariadil inak. 
Zatiaľ. Vrátil sa mi tanečník, ktorý začal 
tancovať ako 4‑ročný a patrí k jedným 
z najväčších talentov, aké mi prešli 
rukami. Tento rok by mal dokončiť 
bakalárske štúdium na FTVŠ UK, 
odbor tréner akrobatického rokenrolu, 
a veľmi by som chcela, aby pokračoval 
v mojej práci. Takže zatiaľ mu budem 
ešte pomáhať a uvidíme, čo nám život 
prinesie.

Prajem všetkým tanečníkom, trénerom 
a aj ich rodinám veľa radosti z tanca 
a úspechov v ich tanečnom, ale aj 
v súkromnom živote.
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MSR Seniori III 10 T 25. 1. 2020
V kategórii Senior III pomerne hladko obhájili minuloročné prvenstvo Igor Frtús 
a Beáta Frtúsová (Dance Attack Lučenec). Druhá a tretia priečka ostali rovnako 
nezmenené, pričom strieborný pár (Moder a Zbojeková) majstrom úspešne 
konkurovali najmä v tancoch valčík a samba, ktoré vyhrali. Bronzových medailistov 
(Lukačko a Mašlonková) treba pochváliť, že oproti minulému roku tancovali oveľa 
suverénnejšie a výrazne si zlepšili techniku.
Finále
1.	 Frtús	Igor	-	Frtúsová	Beáta	 Dance	Attack	Lučenec
2.	 Moder	Ľudovít	-	Zbojeková	Mirka	 TK	M-DANCE	Hlohovec
3.	 Lukačko	Ladislav	-	Mašlonková	Danica	 TK	IMPULZ	pri	OZ	SORIMA	Rimavská	Sobota

MSR SENIORI II 10 T
Kategória Senior II mala o niečo početnejšie obsadenie a víťazom sa stali opäť 
Branislav Šúkala a Zuzana Šúkalová (TK Dukla Trenčín), ktorí nezaváhali ani 
v jednom tanci. V tejto kategórii obsadili finálové priečky rovnaké páry ako v roku 
2019, ale poradie sa obmenilo. Príjemne prekvapili najmä Žilinčania Košťálovci, 
ktorí po vyrovnanom výkone v štandarde a v elegantnej latine bez väčších 
problémov vybojovali striebro.
Finále
1.	 Šúkala	Branislav	-	Šúkalová	Zuzana	 TK	DUKLA	Trenčín
2.	 Košťál	Branislav	-	Košťálová	Alena	 TŠK	TOP	DANCE	Žilina
3.	 Csizmazia	Jozef	-	Csizmaziová	Gabriela	 TK	GRANDE	Malacky
4.	 Orlický	Marián	-	Orlická	Ľubica	 INTERKLUB	Bratislava
5.	 Cvaniga	Jozef	-	Cvanigová	Andrea	 TC	FORTUNA	Poprad

MSR SENIORI I 10 T
Žiaľ, ani počet párov v kategórii Senior I sa od minulého roka nezvýšil, potešilo 
však súťažné nasadenie všetkých účastníkov a zlepšenie priemernej úrovne súťaže. 
Majstri roku 2019 Pasquale Maiello a Iveta Vargová (TK ELLEGANCE Košice) 
obhájili svoje prvenstvo bez straty jedinej známky a takto posilnení nás úspešne 
reprezentovali aj na nadchádzajúcich dvoch majstrovstvách sveta. Aj zvyšné páry 
porota zoradila na jednotlivé pozície pomerne jednoznačne, žiadne prekvapenia sa 
nekonali…

Finále
1.	 Maiello	Pasquale	-	Vargová	Iveta	 TK	ELLEGANCE	Košice
2.	 Zalom	Pavol	-	Zalomová	Blažena	 Dance	Passion	Bratislava
3.	 Üvegeš	Marcel	-	Üvegeš	Henrieta	 TK	SAMBED	OZ	Rožňava
4.	 Nosáľ	Miroslav	-	Nosáľová	Eva	 Dance	Attack	Lučenec

Majstrovstvá SR 2020  
v 10 tancoch
Prvé Majstrovstvá Slovenskej republiky roku 2020 sa konali v disciplíne desať tancov 25. 1. 2020 v tradične krásne 
vyzdobenej hale Aréna Poprad a za výbornej organizácie Solus Dance Academy Poprad pod vedením Jozefa Solusa.

Sekcia tanečného športu l Súťaže

MSR Mládež 10 T
V aktuálne najpočetnejšej vekovej kategórii s účasťou 23 párov sa o finálové priečky 
štandardne zviedol boj. Prvenstvo podľa očakávania obhájili súrodenci Patrik 
a Silvia Budovci (TK UNI‑DANCE Bratislava), ktorí napriek zdravotnej indispozícii 
partnerky predviedli solídny výkon hodný stodesiatich jednotiek. O zvyšné medaily 
bol zvedený zaujímavý súboj, v ktorom sa zo striebra nakoniec tešili dynamickí 
Novozámčania, u ktorých bol badateľný pokrok a zmena štýlu najmä v latine. 
Nitrania a Bratislavčania vyrovnane súperili len v štandardnej časti súťaže, v latine 
mužská časť páru z TŠK M+M očividne čelila zdravotnej indispozícii a tým bol boj 
o medaily spečatený. Trnavčania na piatom mieste boli solídne vyrovnaní a ich 
tanec mal množstvo pozitívnych momentov, tentokrát to stačilo na jasnú piatu 
priečku. Reprezentanti Fáber Dance Teamu boli najmladšími finalistami (vlani ešte 
súťažili v junioroch II), preto ich postup do finálovej šestice možno považovať za 
úspech – ich čas určite ešte príde…
Finále
1.	 Buda	Patrik	-	Budová	Silvia	 TK	UNI-DANCE	Bratislava
2.	 Kis	Tamás	Kristóf	-	Nagyová	Mária	 TŠK	VIVA	Nové	Zámky
3.	 Lindevang	Larsen	Magnus	-	Kolesárová	Slávka	 AKADÉMIA	TANCA	Nitra
4.	 Jesenský	Jaroslav	-	Pavlovičová	Simona	 TŠK	M+M	Bratislava	pri	ZŠ	Ostredková
5.	 Poliak	Martin	-	Farkašová	Lenka	 TK	WELCOME	Trnava
6.	 Indro	Dominik	-	Ferjancová	Liana	 FÁBER	DANCE	TEAM	SLOVAKIA

MSR JUNIOR II 10 T
Kategória Junior II početnosťou (20 párov) veľmi za mládežou nezaostáva a keďže 
niektoré páry sa posunuli do vyššej vekovej kategórie, vo finálových umiestneniach 
sú stálice aj nové tváre. Súťaž (na rozdiel od mládeže) nemala papierového favorita, 
čomu nasvedčovalo aj veľmi rozmanité hodnotenie rozhodcov. Prvú priečku 
si v tejto kategórii vybojovali minuloroční finalisti Oliver Kuniak a Valentína 
Nemravová (PegaFun Dance Group Martin), ktorí veľa ťažili z vyspelého 
prejavu v ŠTT a výborného imidžu v LAT (ktorý, mimochodom, majstrovsky 
zamaskoval množstvo koordinačných problémov spojených s rýchlym rastom 
predovšetkým partnerky). Strieborní reprezentanti Interklubu boli v latine oveľa 
zrelší a štýlovejší ako v minulej sezóne (hodnotenie samby na 3. miesto sa nezdá 
veľmi pochopiteľným), výkon v štandarde však až taký žiarivý nebol. Príjemným 
prekvapením bol novozložený medzinárodný pár na treťom mieste, kde technicky 
veľmi rutinovaný partner vytvára s elegantnou partnerkou zaujímavú kombináciu. 
Páry na štvrtom a piatom mieste tancovali na veľmi podobnej úrovni najmä 
štandardnú časť súťaže. Reprezentanti Košíc predviedli sympatický bojovný výkon 
v semifinále, vo finále im už trocha chýbali sily.
Finále
1.	 Kuniak	Oliver	-	Nemravová	Valentína	 PegaFun	Dance	Group	Martin
2.	 Duša	Jakub	–	Hamranová	Lara	 INTERKLUB	Bratislava
3.	 Polscin	Egor	-	Komáčková	Karolína	 VŠK	FTVŠ	UK	Lafranconi	Bratislava
4.	 Szekeres	David	–	Vrablanská	Aneta	 TŠK	VIVA	Nové	Zámky
5.	 Sabo	Richard	-	Budová	Jana	 VŠK	FTVŠ	UK	Lafranconi	Bratislava
6.	 Maruščák	Márk	-	Borovská	Michaela	 TK	ELLEGANCE	Košice

MSR JUNIOR I 10 T
Prvenstvo v tejto kategórii, v ktorej nakoniec súťažilo iba 16 párov, obhájili 
z minulého roka Marco Kmeťka a Sofia Zubčáková (KST PETAN Pezinok pri 
TC CHARIZMA), ktorí presvedčivo zvíťazili vo všetkých 10 tancoch. Strieborní 
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Modrania veľa ťažili z výraznejšieho výkonu v latinskej časti súťaže, bronzoví 
Pezinčania naopak profitovali z vyrovnanosti oboch programov. Pochvalu za 
výrazný progres od minuloročných MSR si zaslúžia reprezentanti Diamond BA na 
štvrtom mieste.
Finále
1.	 Kmeťka	Marco	-	Zubčáková	Sofia	 KST	PETAN	Pezinok	pri	TC	CHARIZMA
2.	 Kováčik	Samuel	-	Bezáková	Lucia	 KTŠ	MAGIC	DANCE	Modra
3.	 Kasa	Oliver	-	Polláková	Viktória	 KST	PETAN	Pezinok	pri	TC	CHARIZMA
4.	 Jurášek	Michal	-	Jurášeková	Katarína	 Dance	studio	DIAMOND	Bratislava
5.	 Dobrotka	Igor	–	Butorová	Vanessa	 KST	PETAN	Pezinok	pri	TC	CHARIZMA
6.	 Císar	Richard	-	Oráviková	Veronika	 TK	DUKLA	Trenčín
 
MSR Do 21 rokov 10 T
Vo vekovej kategórii Do 21 rokov sa spomedzi 18 párov z prvenstva tešili 
premiérovo Marek Rebro a Patrícia Piešťanská (TK WELCOME Trnava). Vyhrali 
zaslúžene a jednoznačne všetky tance a unikli najbližším súperom takmer 
o 8 bodov! Z prvej medaily na MSR sa radovali aj strieborní Košičania Viktor 
Plačko a Nina Ratkovská (TC Meteor Košice), ktorí okrem iného zúročili poctivo 
odtancované kilometre na zahraničných súťažiach v minulom roku a oproti MSR 
2019 prezentovali výrazné technické zlepšenie a oveľa suverénnejší prejav. Medzi 
nimi a pármi bojujúcimi o bronz sa vytvorila takmer 12‑bodová priepasť, a tak 
sa boj o tretie miesto stal záležitosťou doslova stotín bodu. V konečnom súčte 
nakoniec bronz vybojovali reprezentanti Interklubu Bratislava Artemiy Marushchak 
a Alexandra Bieliková, ktorí o neuveriteľných 0,293 bodu zdolali ostrieľaných 
mnohonásobných finalistov Patrika Šalamona so Sofiou Shcherbinou (TŠK pri TŠ 
Soul Prešov). Podobne miniatúrny rozdiel (tentoraz 0,621 bodu) delil aj páry na 
piatom a šiestom mieste.
Finále
1.	 Rebro	Marek	-	Piešťanská	Patrícia	 TK	WELCOME	Trnava
2.	 Plačko	Viktor	-	Ratkovská	Nina	 TC	METEOR	Košice
3.	 Marushchak	Artemiy	-	Bieliková	Alexandra	 INTERKLUB	Bratislava
4.	 Šalamon	Patrik	–	Shcherbina	Sofiia	 TŠK	pri	TŠ	SOUL	Prešov
5.	 Zboray	Marek	-	Zborayová	Terézia	 SHOW	DS	TEAM
6.	 Czetö	Marco	-	Fajnerová	Denisa	 TK	GRÁCIA	Michalovce

MSR Dospelí 10 T
Hlavná kategória, dospelí, si tento rok o jeden pár polepšila, prihlásilo sa 10 párov. 
Pozíciu favoritov potvrdili a víťazstvo s prehľadom obhájili Matej Štec a Elena 
Popova (TK UNI‑DANCE Bratislava). V súťaži, ktorá bola po prvý raz na našom 
oficiálnom národnom šampionáte hodnotená systémom AJS 3.0, získali celkovo 
323,257 bodu, čím sa priblížili k svojmu desiatkovému bodovému maximu z finále 
ME 2019. Ich tradiční rivali Dušan Gruľa a Giada Gragnolini (TC Fortuna Poprad) 
potvrdili stabilnú formu a solídny výkon hlavne v štandarde, za čo si od rozhodcov 
vyslúžili 310,415 bodu. O bronz zviedli napínavý boj ďalšie dva medzinárodne 
kombinované páry. Kým kazašsko‑slovenskú dvojicu Turebekov a Imbondo (TK 
Uni‑Dance Bratislava, 297,858 b.) k bronzu doviedol veľmi presvedčivý výkon 
v štandarde, slovensko‑ruský pár Koreň a Novikova (TC Meteor Košice, 295,374 
b.) si naplno užil svoje prvé dospelácke finále najmä v latine. Obaja zostávajúci 
účastníci finále patria k mladej nastupujúcej generácii slovenských desiatkárov. Do 
finále postúpili jednoznačne a tu bojovali najmä medzi sebou.
Finále
1.	 Štec	Matej	-	Popova	Elena	 TK	UNI-DANCE	Bratislava
2.	 Gruľa	Dušan	–	Cragnolini	Giada	 TC	FORTUNA	Poprad
3.	 Turebekov	Tauke	-	Imbondo	Sofia	 TK	UNI-DANCE	Bratislava
4.	 Koreň	Alex	–	Novikova	Ekaterina	 TC	METEOR	Košice
5.	 Ihring	Jaroslav	-	Varechová	Natália	 TŠK	STELLA	Žiar	nad	Hronom
6.	 Tóth	Daniel	–	Indrová	Vanesa	 TK	UNI-DANCE	Bratislava

WDSF World Championship Senior I Standard
Trojdňová súťaž Antwerp Diamond Dancesport Cup hostila v belgických Antwerpách 7. februára 2020 prvé tohoročné 
majstrovstvá sveta v kategórii Senior I v štandardných tancoch. Naše dva páry pokračovali v solídnych výsledkoch z minulých 
rokov. Medzi 106 pármi sa Pasquale Maiello a Iveta Vargová (TK ELLEGANCE Košice) umiestnili vo štvrťfinále na výbornom 
17. mieste a v osemfinále na peknom 36. mieste Martin Karel a Monika Šimonová (TK UNI‑DANCE Bratislava).

Miesto	 Pár	 Krajina
1.	 Dmitro	Vorobiev	–	Oxana	Skripnik	 RUS
2.	 Fabian	Wendt	-	Anne	Steinmann	 GER
3.	 Martin	Schmiel	–	Carolin	Schmiel	 GER
4.	 Corentin	Normand	-	Laura	Lozingue	 FRA
5.	 Ignazio	Grignani	–	Ilaria	Gianfranchi	 ITA
6.	 Michael	Mammoliti	-	Silvia	Mariotti	 ITA
17. Pasquale Maiello - Iveta Vargová SVK
36. - 37. Martin Karel - Monika Šimonová SVK

WDSF World Championship
Senior I Ten Dance
 
Majstrovstvá sveta Senior I v desiatich tancoch sa konali  
15. februára v rámci podujatia Lyon French Open vo 
francúzskom Lyone. Z 35 párov získali Pasquale Maiello a Iveta 
Vargová (TK ELLEGANCE Košice) vynikajúce finálové 4. miesto 
a Pavol Zalom a Blažena Zalomová (Dance Passion Bratislava) 
sa umiestnili vo štvrťfinále na 23. mieste.

Miesto	 Pár	 Krajina
1.	 Ruben	Viciana	Lopez	-	Eva	Moya	 ESP
2.	 Corentin	Normand	-	Laura	Lozingue	 FRA
3.	 Erik	Heyden	–	Julia	Luckow	 GER
4. Pasquale Maiello - Iveta Vargova SVK
5.	 Martin	Cech	–	Katerina	Cechova	 CZE
6.	 Zbynek	Deyl	-	Martina	Deylova	 CZE
23. Pavol Zalom – Blazena Zalomova SVK
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Majstrovstvá SR 2020 
v štandardných tancoch
V Leviciach sa konali 22. februára Majstrovstvá SR 2020 v štandardných tancoch. SZTŠ v spolupráci s Dance Star 
Association zabezpečili dôstojný priebeh súťaže a vytvorili výbornú atmosféru, ktorá okrem samotných zápolení na parkete 
levickej športovej haly ponúkla divákom zaujímavý galavečer ozdobený viacerými programovými vstupmi.

MSR Senior IV STT
Naša najvyššia veková kategória súťažila po prvý raz samostatne a u divákov zožala 
nadšené ovácie. Víťazmi sa stali Peter Minárik a Erika Mináriková z INTERKLUBU 
Bratislava, ktorí hladko zvíťazili vo všetkých tancoch.
Finále
1.	 Minárik	Peter	-	Mináriková	Erika	 INTERKLUB	Bratislava
2.	 Zajíček	Milan	-	Zajíčková	Marcela		 Dance	Passion	Bratislava																																							
3.	 Slodička	Ján	-	Slodičková	Mária		 GALA	DANCE	CLUB	Bratislav

MSR SENIOR III STT
Aj táto kategória súťažila po prvý raz samostatne (v minulosti boli kat. Seniorov 
III a IV spojené), víťaz sa však nezmenil ‑ Anton Marček a Jana Marčeková (Dance 
Passion Bratislava) potvrdili neohrozenú pozíciu z medzinárodných parketov 
a s prehľadom zvíťazili. Dlhodobo kvalitný výkon predvádzajú aj strieborní 
medailisti manželia Benkovci (eXtradance team Bratislava), ktorí vo všetkých 
tancoch obhájili vlaňajšiu druhú priečku.
Finále
1.	 Marček	Anton	-	Marčeková	Jana	 Dance	Passion	Bratislava
2.	 Benko	Ivan	-	Benková	Miroslava	 eXtradance	team	Bratislava
3.	 Moder	Ľudovít	-	Zbojeková	Mirka	 TK	M-DANCE	Hlohovec
4.	 Lukačko	Ladislav	-	Mašlonková	Danica	 TK	IMPULZ	pri	OZ	SORIMA	Rimavská	Sobota	
5.	 Bodrucký	Ondrej	-	Bodrucká	Zdenka	 TK	ELLEGANCE	Košice

MSR SENIOR II STT
Zo 6 párov v kategórii Senior II si 4 páry vybojovali finálové umiestnenie. Medzi 
nimi najvyššiu priečku získali zástupcovia TK UNI‑DANCE Bratislava Rastislav 
Pupík a Henrieta Mlynčárová, ktorí sa na majstrovskú pozíciu vrátili po ročnej 
prestávke. Aj umiestnenia ostatných párov vo finále bolo viac‑menej jednoznačné – 
zvyšní traja finalisti zopakovali umiestnenie z tohtoročných MSR v kombinácii.
Finále
1.	 Pupík	Rastislav	-	Mlynčárová	Henrieta	 TK	UNI-DANCE	Bratislava
2.	 Šúkala	Branislav	-	Šúkalová	Zuzana	 TK	DUKLA	Trenčín
3.	 Košťál	Branislav	-	Košťálová	Alena	 TŠK	TOP	DANCE	Žilina
4.	 Csizmazia	Jozef	-	Csizmaziová	Gabriela	 TK	GRANDE	Malacky

MSR SENIOR I STT
Počet párov v tejto kategórii bol rovnaký ako v minulom roku, a tak každý 
z účastníkov mal vopred istú medailu :) Zlato (podobne ako na desiatke) 
jednoznačne obhájili Pasquale Maiello a Iveta Vargová z TK ELLEGANCE Košice 
pred večne striebornými Martinom Karelom a Monikou Šimonovou z Uni‑Dance 
Bratislava. Manželia Zalomovci (Dance Passion Bratislava) sa tentoraz museli 
zmieriť s bronzom.
Finále
1.	 Maiello	Pasquale	-	Vargová	Iveta	 TK	ELLEGANCE	Košice
2.	 Karel	Martin	-	Šimonová	Monika	 TK	UNI-DANCE	Bratislava
3.	 Zalom	Pavol	-	Zalomová	Blažena	 Dance	Passion	Bratislava

MSR Mládež STT
Medzi 35 pármi najsilnejšie obsadenej kategórie si tradične kvalitným výkonom 
obhájili prvenstvo Patrik Buda a Silvia Budová z TK UNI‑DANCE Bratislava. 
Rovnako ako na MSR v kombinácii to bola čistá jazda (55 x 1) a náš doteraz 
medzinárodne najúspešnejší pár na juniorských a mládežníckych MS a ME potvrdil 
výborne doladenú formu pred marcovými ME v Brne. Podobne ako na januárových 
kombinačných majstrovstvách sa rozpútal urputný boj o zvyšné medailové pozície, 
najmä o voľnú miestenku na ME. Každý z týchto troch bojujúcich párov prezentoval 
iný technický štýl a disponoval inými ako prednosťami, tak aj nedostatkami. 
Rovnako aj rozhodcovský zbor bol názorovo nejednotný a známky boli veľmi 
„rozlietané“. Striebro nakoniec kompaktným a uhladeným štýlom získali Nitrania 
(extra pochvalu si zaslúžia najmä za mimoriadne vydarený slowfoxtrot), bronz 
tradične dynamickí Novozámčania (skvelé tango), nepopulárna „zemiaková 
medaila“ sa ušla Bratislavčanom (príjemne prekvapili interpretáciou tanga 
a valčíku). Páry na posledných dvoch miestach boli výkonnostne mierne odčlenené 
od prvej štvorice, ich vzájomný súboj skončil nakoniec víťazne pomerom tancov 
3:2 v prospech reprezentantov KTC Bratislava, domáci Levičania však boli istotne 
šťastní zo svojho prvého veľkého finále na MSR, čo bolo patrične vidieť aj na ich 
„happy výraze“ :). Zo semifinalistov treba spomenúť aj veľmi pozitívny výkon 
Trnavčanov Poliaka a Farkašovej, ktorí tancovali semifinále v dobrej kvalite 
a technicky sa určite vyrovnali párov na 5. a 6. mieste.
Finále
1.	 Buda	Patrik	-	Budová	Silvia	 TK	UNI-DANCE	Bratislava
2.	 Lindevang	Larsen	Magnus	-	Kolesárová	Slávka	 AKADÉMIA	TANCA	Nitra
3.	 Kis	Tamás	Kristóf	-	Nagyová	Mária	 TŠK	VIVA	Nové	Zámky
4.	 Jesenský	Jaroslav	-	Pavlovičová	Simona	 TŠK	M+M	Bratislava	pri	ZŠ	Ostredková
5.	 Deák	Filip	–	Pabst	Julia	 KTC	Bratislava
6.	 Čorba	Filip	-	Tóthová	Hana	 TŠK	JUNILEV	Levice

MSR JUNIOR II STT
V tejto vekovej kategórii tancovalo 23 párov. Obhajcovia titulu z minulého roku 
Oliver Kuniak – Valentína Nemravová (PegaFun Dance Group Martin) prešli 
súťažou suverénne a vo finále stratili len 4 z celkového počtu 55 prvých miest. Aj 
páry na ostatných medailových pozíciách držali svoje umiestnenie konštantne 
vo všetkých 5 tancoch. Vicemajstri z Lafranconi pôsobili oproti MSR v 10T oveľa 
istejšie a stancovanejšie, bronzoví reprezentanti Interklubu zopakovali výkon 
z desiatky, v danej konkurencii to však tentokrát stačilo len na tretiu priečku. Boj 
o 4. a 5.miesto prebiehal podobne ako v Poprade, Sabo a Budová boli lepší v tangu 
a slowfoxe, Szekeres a Vrablanská vo zvyšných troch tancoch. Šieste miesto získali 
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ďalší reprezentanti klubu PegaFun Beňo a Salíniová. Trocha nečakaný postup do 
finále ich tak pozitívne nabudil, že vo valčíku a quickstepe vybojovali dokonca 5. 
miesto! Zo semifinalistov treba pochváliť páry na prvých troch nepostupových 
miestach – Červenka a Sitárová (Uni‑Dance BA, 7. m.), Omasta a Matyó (Keller 
NZ, 8. m.) a Maruščák a Borovská (Ellegance KE, 9. m.) ‑ ktorých spoločným 
menovateľom výkonu v Leviciach bol sympatický progres a zatiaľ veľmi opatrný, až 
ustráchaný prejav, v budúcnosti by však mohli prekvapiť.
Finále
1.	 Kuniak	Oliver	–	Nemravová	Valentína	 PegaFun	Dance	Group	Martin
2.	 Polscin	Egor	-	Komáčková	Karolína	 VŠK	FTVŠ	UK	Lafranconi	Bratislava
3.	 Duša	Jakub	–	Hamranová	Lara	 INTERKLUB	Bratislava
4.	 Szekeres	David	–	Vrablanská	Aneta	 TŠK	VIVA	Nové	Zámky
5.	 Sabo	Richard	-	Budová	Jana	 VŠK	FTVŠ	UK	Lafranconi	Bratislava
6.	 Beňo	Matúš	-	Salíniová	Sofia	 PegaFun	Dance	Group	Martin
 
MSR JUNIOR I STT
V druhej najpočetnejšej vekovej kategórii s 30 pármi nedáva už druhým rokom 
Marco Kmeťka a Sofia Zubčáková (KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA) 
šancu na víťazstvo nikomu inému. Zopakovali výrazný výkon z desiatky v Poprade 
a hladko vyhrali všetkých 5 tancov. Podobne jednoznačné bolo v tomto finále už 
len šieste miesto finálových „debutantov“ Seana Bačiaka a Veroniky Vilémovej 
(TC Elleganza Bratislava). Zvyšné 4 finálové páry bojovali po dvojiciach a z ich 
vyrovnaného súboja vzišli tieto výsledky: $1
Finále
1.	 Kmeťka	Marco	-	Zubčáková	Sofia	 KST	PETAN	Pezinok	pri	TC	CHARIZMA
2.	 Jurášek	Michal	-	Jurášeková	Katarína	 Dance	studio	DIAMOND	Bratislava
3.	 Kasa	Oliver	-	Polláková	Viktória	 KST	PETAN	Pezinok	pri	TC	CHARIZMA
4.	 Císar	Richard	-	Oráviková	Veronika	 TK	DUKLA	Trenčín
5.	 Dobrotka	Igor	–	Butorová	Vanessa	 KST	PETAN	Pezinok	pri	TC	CHARIZMA
6.	 Bačiak	Sean	-	Vilémová	Veronika	 TC	ELEGANZA	Bratislava

MSR Do 21 rokov STT
Domácim divákom urobila kategória Do 21 rokov, v ktorej štartovalo 22 párov, 
najväčšiu radosť, keď sa na prvú priečku zaslúžene a bezkonkurenčne postavili 
Gabriel Korpás a Vanessa Murajdová (TŠK JUNILEV Levice). Tí v absolútnom 
hodnotení získali 165,041 b. a predviedli veľmi pôsobivý výkon porovnateľný 
s výkonmi kvalitných párov na medzinárodných súťažiach v tejto vekovej kategórii. 
Striebro podľa očakávania putovalo do Trnavy zásluhou Mareka Rebra a Patrície 
Piešťanskej (TK Welcome Trnava, skóre 154,703 b.). Bronz získal novozložený 
taliansko‑slovenský pár Angelo Annese a Eva Modlová (Sundance Academy 
Bratislava, skóre 152,377 b.), ktorým celú súťaž sekundovali strieborní z desiatky 
Viktor Plačko a Nina Ratkovská (TC Meteor Košice, 150,043 b.). Zvyšní dvaja 
finalisti opäť zviedli vyrovnaný súboj, v ktorom o 0,124 bodu zvíťazili Artemiy 
Marushchak a Alexandra Bieliková (Interklub Bratislava) pred Patrikom 
Šalamonom a Sofiou Shcherbinou (TŠK pri TŠ Soul Prešov).
Zo semifinalistov kvalitným výkonom prekvapili a potešili mladé páry Oliver Bajús 
a Tamara Rozembergová (Tília Lipany, 7. m.) a Samuel Kmeťka a Sára Dobšovičová 
(Petan Pezinok, 8. m.).
Finále
1.	 Korpás	Gabriel	–	Murajdová	Vanessa	 TŠK	JUNILEV	Levice
2.	 Rebro	Marek	-	Piešťanská	Patrícia	 TK	WELCOME	Trnava
3.	 Annese	Angelo	-	Modlová	Eva	 SUNDANCE	ACADEMY	Bratislava
4.	 Plačko	Viktor	-	Ratkovská	Nina	 TC	METEOR	Košice
5.	 Marushchak	Artemiy	-	Bieliková	Alexandra	 INTERKLUB	Bratislava
6.	 Šalamon	Patrik	–	Shcherbina	Sofiia	 TŠK	pri	TŠ	SOUL	Prešov

MSR Dospelí ŠTT
Štartovné pole hlavnej vekovej kategórie sa oproti roku 2019 trochu obmenilo, 
dva páry z minuloročného finále sa rozhodli pre pokračovanie tanečnej kariéry 
v profesionálnej divízii, pričom štvornásobní šampióni Matteo Cicchitti a Simona 
Brecíková (TK Dukla Trenčín) svoje rozhodnutie zverejnili až tesne pred MSR 
a s amatérskou kariérou sa veľmi emotívne rozlúčili priamo na levickom parkete.
16 dospelých párov tak zviedlo zaujímavý súboj o uprázdnený štandardný 
trón v troch kolách. Pozíciu favoritov potvrdili Matej Štec a Elena Popova (TK 
UNI‑DANCE Bratislava), ktorým sa mimoriadne darilo už na novembrových 
majstrovstvách sveta vo Vilniuse, kde prekvapili výborným 26. miestom. 
V Leviciach získali v absolútnom hodnotení 171,747 b., čo stačilo na jednoznačné 
víťazstvo vo všetkých piatich tancoch. Rovnako ako na desiatke bol ich najväčším 
konkurentom pár Dušan Gruľa a Giada Cragnolini (TC Fortuna Poprad), ktorým 
skóre 168,460 b. stačilo na pohodlné druhé miesto. O tretie miesto zviedli pomerne 
vyrovnaný súboj čerství víťazi kategórie do 21 rokov Gabriel Korpás a Vanessa 
Murajdová (TŠK Junilev Levice) a bývalí šampióni SR v tej istej kategórii Tauke 
Turebekov a Sofia Imbondo (TK Uni‑Dance Bratislava). Úspešnú slovenskú 
premiéru v Leviciach absolvoval ďalší medzinárodný pár z TK Uni‑Dance Bratislava 
– Angelo Pino a Zuzana Povinská, ktorí boli vo všetkých tancoch na piatej priečke. 
Finálovú šesticu dospelých uzatvárali ďalší medailisti dvadsaťjednotky Marek 
Rebro a Patrícia Piešťanská (TK Welcome Trnava).
Finále
1.	 Štec	Matej	-	Popova	Elena	 TK	UNI-DANCE	Bratislava
2.	 Gruľa	Dušan	–	Cragnolini	Giada	 TC	FORTUNA	Poprad
3.	 Korpas	Gabriel	–	Murajdová	Vanessa	 TŠK	JUNILEV	Levice
4.	 Turebekov	Tauke	-	Imbondo	Sofia	 TK	UNI-DANCE	Bratislava
5.	 Pino	Angelo	-	Povinská	Zuzana	 TK	UNI-DANCE	Bratislava
6.	 Rebro	Marek	-	Piešťanská	Patrícia	 TK	WELCOME	Trnava

Pozvánka na riadne  
Valné zhromaždenie  
SZTŠ 2020  
V zmysle Stanov SZTŠ, na základe rozhodnutia Rady SZTŠ zo dňa 11.5.2020, zvolávame riadne Valné zhromaždenie 
SZTŠ 2020, ktoré sa bude konať: 

18. júna 2020 (štvrtok)
Univerzálny dom tanca, Pekná cesta 2/ A, Bratislava 

Valné zhromaždenie SZTŠ má stanovený začiatok na 15.00 hod, prezentácia delegátov je stanovená od 14.15 - 14.50 hod. 
Zároveň upozorňujeme členov SZTŠ, že v zmysle čl. 7 ods. 15 Stanov majú právo doplniť program rokovania VZ o nové 
body na prerokovanie najneskôr do 3.6.2020 do 15:00 hod. Neskôr navrhnutý bod programu rokovania VZ môže byť 
predmetom zasadnutia VZ len v prípade ak: 
1. ho schvália delegáti zastupujúci všetkých členov SZTŠ
2. alebo ak bude navrhnutý delegátom VZ v písomnej podobe najneskôr do skončenia prezentácie delegátov VZ a VZ ho 

schváli v rámci programu rokovania VZ; takto doplnený bod programu môže VZ len prerokovať ale nemôže o ňom 
hlasovať (čl. 7 ods. 15 Stanov).

Doplňujúce návrhy podané po 3.6.2020 15:00 hod. sa nebudú zverejňovať na webovej stránke SZTŠ pred zasadnutím VZ.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.szts.sk v časti aktuality.
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BRNO OPEN 2020
Tesne pred celosvetovým uzavretím športovísk stihla svetová federácia WDSF prostredníctvom ČSTS a Kometa Dance 
Family Brno zrealizovať nateraz posledné veľké medzinárodné podujatie – tradičný festival Brno Open.

Nervozitu posledných dní pred súťažou, ktorú vyvolala rastúca epidémia v Číne a Taliansku, organizátori vyriešili zákazom 
účasti v súťaži pre páry z daných oblastí. V dňoch 6. - 8. marca 2020 tak prebehlo celkom 18 súťaží takmer vo všetkých 
vekových kategóriách. Pozornosť sa sústreďovala na 4 hlavné súťaže - ME mládeže v kombinácii 10 tancov, TEAM MATCH 
partnerských miest, World Open STT a International Open LAT.

Majstrovstvá Európy mládeže v 10 tancoch
26 párov z 26 krajín si zmeralo sily v kráľovskej disciplíne a Slovensko (rovnako ako na vlaňajšom európskom šampionáte 
v Bratislave) malo v hre horúce želiezko – súrodencov Budovcov. Tí potvrdili skvelú formu o hladko obhájili finálové 
umiestnenie. Opticky mohli ašpirovať aj na bronzovú priečku, nakoniec však získali konečné 5. miesto, ktoré pri danej 
vyrovnanosti výkonov finálových párov treba len rešpektovať…
Finále
1. Yaroslav Kiselev - Sofia Philipchuk Rusko
2. Lupoaie Cosmin - Pentiuc Anna-Daria-Mitzura Rumunsko
3. Vladislav Tsikhanovskiy - Veronika Tsikhanovska Ukrajina
4. Ron Brener - Michal Itelman Izrael
5. Patrik Buda - Silvia Budová Slovensko
6. Jonáš Tománek - Šárka Kosmáková Česko

World Open STT
Vrcholná súťaž dospelých v štandardných tancoch prilákala napriek všetkým problémom 59 párov, vrátane šiestich párov 
z TOP 50 svetového rebríčka. Aj v tejto súťaži malo Slovensko svoje zastúpenie. Naši úradujúci vicemajstri Dušan Gruľa 
a Giada Crognolini (Fortuna Poprad) sa v konkurencii šesťdesiatich párov rozhodne nestratili. Predviedli veľmi solídny výkon, 
ktorý stačil na celkové 15. miesto. Zo semifinalistov kvalitou výkonu jednoznačne prekvapili a potešili reprezentanti Ukrajiny 
Earle Williamson a Veronika Myshko (7. miesto) a aj novozložený ruský páry Oleg Chzhen a Julia Khurtina (8. miesto).
Finále s prehľadom obsadili tzv. hviezdičkové páry, ktoré si poradie rozdelili takto:
1. Alexey Glukhov - Anastasia Glazunova Rusko
2. David Odstrčil - Tara Bohak Česko
3. Daniil Ulanov - Kateryna Isakovych Cyprus
4. Rednic Paul - Lucaciu Roxana Rumunsko
5. Kirill Pavlov - Kristina Shinkariuk Azerbajdžan
6. Leonid Khokhlov - Maria Ermolaeva Rusko
Pre divákov bol skvelým zážitkom najmä excelentný výkon nových ruských šampiónov Glukhova a Glazunovej, ktorí nedali 
súperom ani najmenšiu šancu a predviedli tanec absolútnej svetovej top úrovne. Konečne vystúpili z tieňa svojich večných 
domácich rivalov (Moshenin a Spitsyna, ktorí ukončili súťažnú kariéru) a naznačili, že v najbližšom čase s nimi treba rátať aj 
na medailové priečky…

International Open LAT
Latinskoamerickým vrcholom zápolení dospelákov v Brne bola jednoznačne súťaž International Open v sobotu, v ktorej 
nakoniec súťažilo 58 párov, čo bolo (vzhľadom na medzinárodnú situáciu okolo pandémie) pre organizátorov príjemným 
prekvapením. Nakoniec štartovali tri hviezdičkové páry, avšak nečakanou ozdobou celej súťaže bola účasť trojnásobných 

európskych a dvojnásobných svetových šampiónov v kategórii dospelých (Tsaturian a Gudyno), 4‑násobných mládežníckych 
majstrov sveta aj Európy (Untu a Baryshnikova) a aj vlaňajších víťazov Rising Stars na súťaži German Open (Engan a Mardal). 
V silnej medzinárodnej konkurencii o to viac potešil skvelý výkon a finálové umiestnenie našich jediných zástupcov v súťaži – 
úradujúcich akademických šampiónov Európy Tomáša Baku a Orsolye Farkašovej (Uni‑Dance Bratislava).
Finále
1. Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno Rusko
2. Maruster Sergiu - Anastasia Stan Nemecko
3. Vladislav Untu - Polina Baryshnikova Moldavsko
4. Oleg Chzhen - Julia Khurtina Rusko
5. Petter Andreas Engan - Kine Marie Mardal Nórsko
6. Tomáš Baka - Orsolya Farkašová Slovensko

Súťaž družstiev PARTNERS CUP
Tradičným spestrením pre divákov, ale aj súťažiacich bol aj v tomto roku pohár partnerských miest, kde súťažili 4‑členné 
družstvá v zložení dospelí LAT, dospelí STT, mládež STT, junior II LAT.
Kombinovaný tím Bratislavy a okolia v tomto roku reprezentovali:
kapitán: Milan Špánik ml.
Tomáš Baka a Orsolya Farkašová
Marek Rebro a Patrícia Piešťanská
Jaroslav Jesenský a Simona Pavlovičová
Egor Polscin a Karolína Komáčková

V dramatickom a veľmi vyrovnanom súboji sa našim 
reprezentantom podarilo obhájiť bronz z roku 2019, 
pričom jednoznačne porazili favorizovaný tím Stuttgartu.

Celkové poradie súťaže družstiev:
1. - 2. Moskva / Brno (zhodnosť bodov)
3. Bratislava
4. Stuttgart
5. Maribor
6. Lipsko

Celému družstvu ďakujeme za zisk bronzovej priečky a za skvelú reprezentáciu!

Výsledky slovenských párov v ďalších kategóriách: 

Mládež LAT
6. Patrik Buda - Silvia Budová
22.	 Imrich	Rumi	-	Katarína	Bachoríková
29.	 Jaroslav	Jesenský	-	Simona	Pavlovičová
41.	 Adam	Demečko	-	Izabela	Šmondrková
Počet	párov:	59

Mládež STT
12.	 Jaroslav	Jesenský	-	Simona	Pavlovičová
33.	 Imrich	Rumi	-	Katarína	Bachoríková
Počet	párov	:	50

Senior II LAT
9.	 Jozef	Csizmazia	-	Gabriela	Csizmaziová
Počet	párov:	13

Senior II STT
14.	 Jozef	Csizmazia	-	Gabriela	Csizmaziová
Počet	párov:	21

Do 21 LAT
16.	 Gregor	Králik	-	Pavlína	Belavá
17.	 Daniel	Duda	-	Vanesa	Balážová
Počet	párov:	20

Do 21 STT
8.	 Marek	Rebro	-	Patrícia	Piešťanská
15.	 Daniel	Duda	-	Vanesa	Balážová
Počet	párov:	22
 

DSE – European Children Grand 
Prix Junior 2 STT
1. Oliver Kuniak - Valentína Nemravová 
6. Jakub Duša - Lara Hamranová 
13.	 Richard	Sabo	-	Jana	Budová
Počet	párov:	28

DSE – European Children Grand 
Prix Junior 2 LAT
1. Jakub Duša - Lara Hamranová
20	 Richard	Sabo	-	Jana	Budová	
Počet	párov:	41
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Tanečný šport predstavuje:

Pasquale Maiello
Iveta Vargová

Sekcia tanečného športu l Osobnosti 

Meno partnera: Pasquale Maiello

Vek: 30 rokov

Povolanie: tréner tanca, animátor latino

Tancu sa venuje: 20rokov

Bývalí partneri a úspechy s nimi:

Maria Karavaki 
– majstrovstvá Grécka dospelí – 1. miesto

Sara Sambado 
– WDSF STT, Turín, Taliansko – 7. miesto

Meno partnerky: Iveta Vargová

Vek: 36 rokov

Povolanie: učiteľka zumby, tanca, 
animátorka latino

Tancu sa venuje: 15 rokov

Bývalí partneri a úspechy s nimi:

Anton Fabík 
vytancovanie najvyššej triedy S v STT 
aj v LAT v kategórii dospelí

– MSR 10 tancov dospelí - 10. miesto,
– MSR štandard -18. miesto
– WDSF Open standard, Szeged, 

Maďarsko, štandard – 7. miesto

Spoločná časť:

Klubová príslušnosť: TK Ellegance Košice

Tréneri: 
STT - Fabio Selmi, Michele Bonsignori,
LAT - Maurizio Ghigiarelli

Najväčšie spoločné úspechy (súťaž, rok, pozícia):
– Majstrovstvá sveta, 10 tancov, Lyon, 

Francúzsko, 2020 - 4. miesto
– Majstrovstvá sveta, štandard, Berlín, 

Nemecko, 2019 – 10. miesto
– WDSF open standard, Pescara, Taliansko, 

2019 – 1. miesto
– WDSF open latin, Pescara, Taliansko, 

2019 – 2.miesto

Ste prvý slovenský 
medzinárodne kombinovaný 
seniorský pár. Ako vzniklo 
vaše partnerstvo? V čom 
vidíte tajomstvo svojich 
úspechov?
Obaja sme zostali bez partnerov 
približne v rovnakom čase. Našli 
sme sa pomocou stránky Dance 
Partner Search na facebooku. 
Pasquale sa mi ozval a chcel, aby 
som za ním prišla na skúšku do 
Talianska. Po prvej skúške sme 
sa rozhodli, že to spolu skúsime.
Tajomstvo nášho úspechu vidím 
v tom, že trénujeme takmer 
každý deň a spolupracujeme 
s top trénermi. Pasquale prináša 
do tanca silu, temperament, ja 
zase ženskosť a jemnosť.
Pasquale má obrovskú vášeň 
pre štandard, ja zase skôr pre 
latinu, tak v tom sa navzájom 
dopĺňame. Povahovo sme 
však dosť odlišní, ja som skôr 
organizačný typ, potrebujem mať 
všetko pod kontrolou, Pasquale 
je presný opak, ale nejako nám 
to spolu funguje. Ciele a lásku 
k tancu máme spoločnú.

Kde žijete, ako trénujete?
Žijeme v Taliansku v meste 
neďaleko Neapolu. Trénujeme 
6x za týždeň sami, do čoho 
zaraďujeme aj kondičný či silový 
tréning 1 ‑ 2x týždenne. Raz 
za mesiac cestujeme za našimi 
trénermi štandardu do Livorna 
a raz za mesiac za trénerom 
latiny do Ríma, kde máme viac 
individuálnych hodín naraz.

Bez čej pomoci si neviete 
predstaviť svoje tanečné 
fungovanie?
Samozrejme, bez našich 
trénerov. Po čase sme našli 
trénerov, ktorí nám naozaj 
vyhovujú, a spolupracuje sa nám 
s nimi veľmi dobre. Veríme, že 
s ich pomocou sa nám podarí 
dosiahnuť naše ciele.

Ktoré momenty vo vašej 
tanečnej kariére by ste 
zaradili medzi tie top 
a prečo?
Bezpochyby, naším doterajším 
najväčším úspechom je 4. miesto 
na tohoročných majstrovstvách 

sveta v 10 tancoch v Lyone vo 
Francúzsku. Tancovať vo finále bolo 
naším veľkým snom a 4. miesto nás 
veľmi potešilo.
No, samozrejme, nezabudnuteľné 
boli pre nás aj naše prvé majstrovstvá 
Slovenska, kde sme sa stali 
3‑násobnými majstrami.

Kto bol či je vaším tanečným 
vzorom?
Iveta: Mojím tanečným vzorom 
v štandarde je momentálne hlavne 
Alexandra Galkina a Ieva Zukauskaite. 
A v latine je to Louise Heise, Anna 
Melnikova a Daniella Karagach… Ale je 
ich viac, je ťažké vybrať len zopár mien.
Pasquale: V štandarde je to Mirko 
Gozzoli, Madis Abel. V latine Slavik 
Kryklyvyy.

Iveta, v čom je tanečné fungovanie 
v Taliansku iné ako doma? Čo na 
svojom partnerovi miluješ… a čím 
ti najviac lezie na nervy?
Pre mňa osobne je to iné hlavne v tom, 
že trénujeme väčšinu času sami, bez 
trénera. Nemáme teda pravidelné 
vedené tréningy, ako to bolo na 
Slovensku. Za trénermi musíme 
cestovať nemálo kilometrov, kde 
absolvujeme viac hodín naraz. S týmito 
informáciami potom mesiac pracujeme 
sami u nás na sále. Vyžaduje si to teda 
viac sebadisciplíny.
A, samozrejme, finančne je to tiež 
omnoho náročnejšie ako na Slovensku. 
Trénujeme s top trénermi a aj na 
súťaže musíme cestovať väčšinou 
letecky.
Na Pasqualem sa mi páči jeho 
priateľskosť a nápomocnosť. A čo sa 

týka tanca, milujem jeho taliansky 
temperament a energiu, s akou 
tancuje.
A na nervy mi lezie jeho nedochvíľnosť. 
Naučila som pri ňom rýchlo behať, 
keďže vždy šprintujeme na autobus, 
vlak a podobne :D.

Pasquale, ako sa cíti taliansky 
aligátor v slovenskom tanečnom 
rybníku? Čo ťa u nás najviac 
prekvapilo?
Na slovenských súťažiach sa cítim 
veľmi dobre, páči sa mi tancovať 
pred slovenským publikom. Aj naši 
spolutanečníci v seniorskej kategórii sú 
veľmi priateľskí a vrúcne nás privítali 
medzi sebou ako nový seniorský pár.
V tanci ma najviac prekvapilo, že 
majstrovstvá Slovenska sa konajú 
v troch termínoch osobitne. 
V Taliansku absolvujeme všetky 
majstrovstvá naraz v priebehu 2 ‑ 3 
dní. Na Slovensku ma zas prekvapila 
slovenská strava, to, že pred hlavným 
jedlom jete polievky. Vyskúšal som 
aj tradičné slovenské jedlá v kolibe 
a musím povedať, že sú iné, ale veľmi 
chutné.

Aké sú vaše najbližšie tanečné 
plány a sny?
Naším cieľom je stále sa zlepšovať 
a obstáť aj v medzinárodnej 
konkurencii. Naším najväčším snom 
je stať sa majstrami sveta. Z roka na 
rok konkurencia stúpa, pribúdajú 
nové mladé páry, ktoré prechádzajú 
z dospelej kategórie rovno k seniorom. 
Ale veríme, že v živote treba mať 
vysoké ciele a že tvrdou prácou 
a s pomocou našich trénerov sa nám 
podarí dosiahnuť ich.
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Tanečný šport predstavuje:

Rodinný tanečný klan 

BUDOVCOV
Meno a priezvisko: 
Patrik Buda (17 rokov)

Meno partnerky: 
Silvia Budová (16 rokov)

Patrik aj Silvia sú študentmi 
športového gymnázia

Tancu sa venujú 11 rokov

Klubová príslušnosť: 
TK Uni-Dance Bratislava

Najväčšie spoločné úspechy: 
- 17-násobní majstri Slovenska
- 7. miesto na MS 10 tancov Junior 2 (2017)
- 4. miesto na MS STT Junior 2 (2017)
- 8. miesto na ME 10 tancov Mládež (2018)
- 7. miesto na MS 10 tancov Mládež (2018)

- 10. miesto na ME STT Mládež (2019)
- 12. miesto na MS STT Mládež (2019)
- 4. miesto na ME 10 tancov Mládež (2019)
- 7. miesto na MS 10 tancov Mládež (2019)
- 5. miesto na ME 10 tancov Mládež (2020)

Ste prvý slovenský pár, ktorý sa 
presadil vo finále titulárnych súťaží 
v junioroch aj v mládeži. Ako 
vzniklo vaše partnerstvo? V čom 
vidíte tajomstvo svojich úspechov?
Patrik: Myslím si, že naše partnerstvo 
vzniklo, keď mala Silvia päť a pol roka 
a ja skoro sedem. Silvia potrebovala 
vystúpenie do škôlky a ako správna 
sestra ma prinútila, aby som vystupoval 
spolu s ňou :). Silvia: Ale pravda je taká, 
že doma v obývačke sme spolu tancovali 
skôr, než sme vedeli chodiť.
Silvia: Tajomstvo našich úspechov? 
Určite najdôležitejšie je veriť si… Ak 
vám niekto povie, že sa niečo nedá, 

nikdy vás to nesmie odradiť. Práve 
naopak. Vtedy máte o dôvod viac, aby 
ste presvedčili, že sa to naozaj dá.

Nie je tajomstvom, že ste 
z tanečnej rodiny – tancovali vaši 
rodičia aj súrodenci. Aký je to 
pocit, žiť stále v prítomnosti tanca? 
V čom vidíte výhody a v čom 
nevýhody takéhoto dedičstva?
Silvia: Žiť v prítomnosti tanca nám ani 
trochu nevadí. Už od narodenia sme 
chodili po tanečných súťažiach s naším 
starším bratom Marekom.
Patrik: Výhoda je v tom, že ako 
súrodenci sa vieme časovo dohodnúť 

a nemusíme sa jeden druhému 
prispôsobovať. Nevýhoda je to hlavne 
pre našich rodičov – z finančného 
hľadiska.

Ktoré momenty vo vašej tanečnej 
kariére by ste zaradili medzi tie top 
a prečo?
Silvia: Jeden z najkrajších momentov 
v našej kariére bol, keď sme prvýkrát 
vyhrali majstrovstvá Slovenska 
v kategórii Junior 1. Vtedy mal Patrik 
10 rokov a ja 9. Boli sme tam skoro 
najmenší, a predsa sme vyhrali. Bol to 
úžasný pocit.
Patrik: No najviac si ceníme 

4. miesto na majstrovstvách sveta 
v štandardných tancoch v kategórii 
junior 2 v roku 2017, keď sme ako 
prvý slovenský tanečný pár tancovali 
finále v tejto kategórii. Taktiež si 
veľmi ceníme finále majstrovstiev 
Európy v 10 tancoch v kategórií mládež 
v rokoch 2019 a 2020.
Silvia: No top moment v našej kariére 
bol, keď sme prvýkrát vystupovali 
v škôlke na akcii Deti ‑ kvety zeme. 
Bolo to naše prvé spoločné vystúpenie 
pred stovkou ľudí a veľmi sme si to 
užívali. Toto vystúpenie odštartovalo 
našu kariéru. Na ten pocit sa nedá 
zabudnúť…
 
Ako často trénujete?
Silvia: Stále :) Viac‑menej všetok svoj 
voľný čas venujeme tancu. K úspechu 
vedie dlhá cesta, ktorú nikto nevidí 
okrem ľudí, ktorí vám v nej pomáhajú. 
Trénujeme každý deň v týždni. Hneď 

po škole ideme do tanečného štúdia 
a neskoro večer sa vrátime domov.

Bez koho a bez čoho si neviete 
predstaviť svoj tanečný rozvoj?
Patrik: V prvom rade bez našich 
rodičov, súrodencov a starých rodičov. 
Celá naša rodina nás neskutočne 
podporuje a sme im za to veľmi vďační. 
Takisto si nevieme svoj tanečný rozvoj 
predstaviť bez nášho hlavného trénera 
Petra Horáčka, ktorý nás odmalička 
trénuje, podporuje a pomáha nám 
v každej situácii.
Silvia a Patrik: Samozrejme, nie 
menšia vďaka patrí aj všetkým našim 
trénerom, ktorí nám pomáhajú (alebo 
pomáhali) zlepšovať sa a posúvať 
sa dopredu… Laura Zmajkovičová, 
Massimo Arcolin, Dušan Paška, 
Igor Jágerský, Fabio Belucci, Ivana 
Suchánková, Jiří Hein, Lucia 
Krnčanová, Matteo Cicchitti, Simona 

Brecíková, Matej Chren, Zuzana 
Soukupová, Kristína Horváthová, 
Aleksander Makarov, Robert Wota, 
Asis Khadjeh‑Nouri, Evgeny Imrekov, 
Anastasia Titkova, Bryan Watson, 
Hans Galke, Domenico Soale, Luigi 
Bodini, Kenny a Marion Welsh, Paolo 
Bosco, Silvia Pitton, Csaba Laszlo 
a mnoho ďalších.
V kariére nám veľmi pomáhajú aj naši 
sponzori ‑ najlepšie tanečné topánky 
PAOUL SHOES, WAGON SERVICE 
SPECIAL TRAINS a aj mestská časť 
Bratislava ‑ Petržalka. Všetkým patrí 
naša srdečná vďaka!

Aké sú vaše najbližšie tanečné 
plány a aké máte sny?
Patrik: Naším snom je stať sa raz 
majstrami sveta. Silvia: Ešte ako deti 
v škôlke sme po tom túžili a snažíme 
sa robiť všetko preto, aby sme sa každý 
deň čo najviac priblížili k tomuto cieľu.
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Máte veľkú a úspešnú rodinu - 4 
z vašich 6 detí súťažne tancovalo 
alebo ešte stále tancuje. Vy sám ste 
od prvých krokov hlavným trénerom 
svojich ratolestí. Ako a kedy ste sa 
dostali k trénovaniu?
S pánom Jozefom Podluckým sme 
v terajšej Iuvente založili prvý klub 
detského a juniorského spoločenského 
tanca v Bratislave ‑ KST Junior.
Postupne sme sa rozrástli asi na 
30 aktívne súťažiacich detských 
a juniorských párov a ďalších asi 100 detí 
vo veku 5 až 13 rokov v prípravkách.
Moje pôsobenie v tomto klube trvalo 
sedem rokov a boli to slušné praktické 
skúsenosti s trénovaním detí, ktoré som 
tu získal a ktoré sa mi zišli pri trénovaní 
svojich detí. Nielen pri trénovaní Patrika 
a Silvie, ale aj pri najstaršom Marekovi… 
A v posledných rokoch aj pri trénovaní 
mladšej dcéry Janky s partnerom 
Riškom, ktorým sa tiež venujem s plným 
nasadením (aj keď zatiaľ sú tak trocha 
v tieni svojich slávnejších starších 
súrodencov…).

V čom je hlavný rozdiel medzi 
trénovaním vlastných detí a tých 
„iných“?
Tie „iné“ boli poslušnejšie 

Ako zvládate časovú a finančnú 
náročnosť profesionálneho koníčka 
svojich detí?
Ťažko, ale hrdinsky. Vďaka celej rodine 
aj nerodine.

Čo musí spĺňať tréner, aby ste mu 
s dôverou zverili svoje deti?
Nemusí to byť len renomovaný 
a všakovakými titulmi ovenčený tréner. 
Každý tréner vie určite niečo naučiť.
Po doterajších skúsenostiach však viem, 
že k svojim deťom by som na dlhší čas 
určite nepustil trénera diktátora, ktorý 
by im nedal priestor, aby sa mohla 
prejaviť ich kreativita. Ak sa tréning 
uberá správnym smerom, tak postupne 
je to skôr o komunikácii a spolupráci 
namiesto prísneho poslúchania autority.
Pre mňa ako pre rodiča je úžasný 
pocit, keď vidím, ako sa na náročnom 
kvalitnom tréningu Patrik, Silvia aj 
tréner v príjemnej atmosfére zabávajú 
a stále tvoria.

V čom je iný svet súťažného tanca 
vašej generácie a generácie vašich 
detí? Čo im možno závidieť a o čo 
sú podľa vás ochudobnení?
Ak si dobre pamätám, tak keď som ja 
začínal tancovať, tanečné prostredie 
bolo oveľa priateľskejšie. Viac sme boli 
vedení k spolupráci a menej sme na 
seba zazerali. Informácie o správnom 
tancovaní sa získavali veľmi ťažko. 
A každú z nich sme si veľmi vážili.
Toto mi zostalo doteraz a stále som 
hladný po ďalších informáciách v tanci 
a neberiem to ako samozrejmosť. Snažil 
som sa to vštepiť aj svojim deťom 
a myslím si, že každý tréner oceňuje, 
s akým záujmom prijímajú jeho 
informácie.

Ako vnímate podporu SZTŠ a aké 
zmeny by ste privítali v budúcnosti?
Myslím, že v súčasnosti vníma väčšina 
tanečného Slovenska podporu SZTŠ 
s vďakou a uznaním. Dobré podmienky 
určite prispiev=ajú k rýchlejšiemu 
zvyšovaniu kvality tanca na Slovensku.
Dnes máme veľa mladých párov, ktoré 
sú často v kontakte s medzinárodným 
tancovaním. Podľa mňa by bolo dobré, 
keby túto atmosféru vedeli preniesť na 
domáce parkety a okolo nich by tancovali 
ďalšie naše páry, ktoré by sa nadýchali 
tejto atmosféry. Nemuseli by to byť 
súťažné stretnutia.

Máte vy osobne nejaké tanečné 
želanie?
Na túto dobu hlúpe, ale mám.
Kedysi to nebol „tanečný šport“, ale 
„spoločenský tanec“. Je mi jedno, ako sa 
to volá.
Chcel by som, aby tanec nebol len 
športový, ale viac kultúrny a umelecký 
zážitok. Tak, ako to autori pôvodne 
zamýšľali …
Rozumiem, že niektoré národy to cítia 
viac ako šport a dávajú tomu hlavne 
presnú šablónu a fyzickú podobu. To 
by asi nemala byť cesta mojich detí. 
Oni musia mať priestor na tvorivosť 
a prejavenie sa ich talentu. Iba tak 
sa v budúcnosti môžu rovnocenne 
porovnávať s najlepšími na svete a ísť za 
svojím cieľom.

Meno a priezvisko: 
Ľuboslav Buda

Vek: 55 rokov

Tancu sa venuje 37 rokov

Klub:
KST PKO Bratislava

Tréneri:
manželia Špánikovci, Juraj 
Komora, Zdeněk Landsfeld, 
Antonín Rejhon, Martin a Iva 
Pošarovci…

Partnerka (a manželka): Ľudmila 
Budová (rodená Michalíková)

Tanečná kariéra: držitelia 
medzinárodnej triedy S

A teraz otázky 
redakcie pre 
celoživotného 
„guru“ a kouča 
tohto páru:

pH 5.0
V polovici februára (z dnešného pohľadu to vyzerá skoro ako 
v minulom storočí) sa v kongresovej sále bratislavského hotela 
Modena uskutočnilo zaujímavé podujatie, ktoré organizátori 
(Juraj Polerecký a Natália Ščasná – obaja bývalí úspešní 
tanečníci) nazvali „Valentín 5.0“. S oslavou svätého Valentína však 
súviselo len čiastočne – hlavným cieľom bolo osláviť polstoročnicu 
pána Petra Horáčka, prezidenta SZTŠ, ale v prvom rade (pre 
jeho zverencov a priateľov) „Horina“ - tanečníka, choreografa 
a trénera. Akcia, pôvodne plánovaná ako párty pre pár starých 
klubistov, však rýchlo nadobudla obrie rozmery a tak sa na 
„5.0 – párty“ nakoniec stretlo 140 tanečníkov hádam všetkých 
generácií…
Nechýbali hviezdy „Generation No.1“ (pani Štiavnická, Komorovci, 
Lojovci, Špánikovci, pani Šťastná, Paškovci, Dekánkovci…), ani 
hviezdy 80. a 90. rokov (pani Balúchová, Plačkovci, Chrenovci, 
pán Kovács, pán Imre, pán Surovec)… Nechýbal nikto z aktuálnej 
Rady a takmer kompletné bolo aj prezídium sekcie TŠ… Pozvanie 
prijali aj kolegovia zo sekcií IDO a RnR… A z Talianska prileteli 
aj Matteo so Simonkou… A samozrejme sa tu zišli desiatky 
choreografistov a súčasných či minulých reprezentantov Uni-
-Dance. Jedným slovom - oslava, ako sa patrí!
Večer moderoval ako vždy vtipný, pohodový a pohotový 
Roman Bomboš (moderátor Slovenského rozhlasu a oslávencov 
spolužiak z univerzity), ktorý odovzdal spoločný dar - „cestu 
okolo sveta“. Bude zaujímavé, ako a hlavne kedy tento dar 
oslávenec za súčasnej situácie využije… :). Veľa sa spomínalo, 
veľa sa tancovalo, pozerali sa archívne videá a fotky, nálada bola 
krásne sentimentálna… A nikto z prítomných veru netušil, že táto 
prezidentská päťdesiatka asi zostane nadlho poslednou veľkou 
žúrkou v slovenskom tanečnom rybníku…
Redakcia TŠ využila túto príležitosť a vyspovedala oslávenca pre 
čitateľov zväzového časopisu. Tu sú jeho odpovede.

Ako sa cíti muž, ktorý nemá rád oslavy, po akcii so 140 
gratulantmi? Aké sú vaše bezprostredné pocity po „Valentín 
párty 5.0“?
Ďakujem za opýtanie. Zvláštne a dojato. Naposledy som takto 
oslavoval pred 10 rokmi v úzkom kruhu klubistov, inak každý rok 
(bez ohľadu na číslovku) oslavujem len s najbližšou rodinou. Asi 
som dozrel… alebo prezrel :)

Ako vznikla myšlienka „Valentína 5.0“?
Paradoxne, na pohrebe jednej z našich tanečníčok v decembri 2019 
sa stretli moji choreografisti a oznámili mi, že 15. 2. si nemám nič 
plánovať, lebo sa nechcú stretávať iba na smutných akciách… Slovo 
dodržali… Natálka s Jurajom to brilantne zmanažovali… a ja som 
slovo tiež dodržal (pred koronou u mňa takmer zázrak urobiť si 
voľný víkend) – a bolo to!

Meno a priezvisko: PETR HORÁČEK

Vek: čerstvých 50 rokov

Tancu sa venuje: 44 rokov  
(tanečnému športu 35)

Povolanie: tréner a choreograf, medzinárodný 
rozhodca v TŠ, prezident SZTŠ

Vzdelanie: FFUK Bratislava (odbor história a 
slovenčina)

V minulosti reprezentoval kluby: Kontakt Žilina, 
Slovan BA, Duo Istrochem  BA, Uni-Dance BA

Aktuálne vedie: TK Uni-Dance a Univerzálny 
dom tanca Bratislava

Najväčšie tanečné úspechy: 

• v TŠ – trieda S v STT a v LAT, semifinále 
MSR (partnerky Dana Kukučková a Jana 
Kvačkajová)

• v párových disciplínach IDO (tango 
argentino, salsa) – majster a vicemajster 
Európy, 5x finále ME, 4x finále MS, 
víťaz GOC, 2x víťaz Svetového pohára 
(partnerky Dana Kukučková a Michaela 
Šimková-Podmanická)

Najväčšie úspechy ako kouč a tréner:

• za posledných 10 rokov jeho zverenci 
vybojovali pre Slovensko v sólových 
disciplínach TŠ 25 finále (vrátane 6 
medailí a 3 titulov majstrov sveta) a 36 
semifinále na ME, ME, EP a SP

• jeho skupinové choreografie získali vyše 
50 národných titulov v SR a ČR a sólové 
showdance sa prebojovali 8x do finále 
MS a ME (7x WDSF, 1x WDC)
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Sekcia tanečného športu l Udalosti

Čo vás najviac prekvapilo?
Počet ľudí. (To bol naozaj šok, koľko 
vzácnych hostí si spravilo čas!) 
Množstvo kvetov a záplava nápaditých 
darov… a tiež niektoré príšerné videá 
(pozerať sa na seba po 32 rokoch bolo 
trochu ako sci ‑fi).

Oslávili ste svoju polstoročnicu len 
jedenkrát?
Oslavy prebiehali dvakrát – tá druhá 
oslava bola v kruhu rodiny a rodinných 
priateľov a bola dvojitá, lebo moja 
mama oslavovala deň predo mnou 75. 
narodeniny… Obe slávnosti boli krásne, 
aj keď každá iná.

Pre tanečnú verejnosť ste 
v posledných rokoch známy hlavne 
ako „el presidente“. Zmenila vás 
pozícia prezidenta?

Prišiel na psa mráz! (smiech) To by 
mali posúdiť iní, ale tvrdiť, že nie, by asi 
nebolo úprimné. Áno, v niečom určite 
áno.

V čom? K lepšiemu? K horšiemu?
Ťažko povedať. Za najväčšiu zmenu 
považujem to, že pri mojej sarkastickej 
povahe som sa musel naučiť viac 
mlčať… resp. veeeľmi dobre si 
premyslieť a zvážiť každú reakciu. 
A robím miliónkrát viac kompromisov, 
než je mi prirodzené a občas aj milé. Ale 
to je asi daň mojej pozícii…

Ste spokojný s fungovaním zväzu?
Áno, aj keď cesta k akej ‑takej 
spokojnosti bola dlhá a tŕnistá. Vďaka 
dobrému tímu, ktorý sa okolo mňa 
nazbieral (ako v pôvodnom tanečnom 
športe, tak aj v zjednotenom zväze), 
môžem s úľavou konštatovať, že to, 

čo som si predsavzal na začiatku tejto 
cesty, je takmer splnené. Zväz má 
takmer 4 000 členov, podarilo sa získať 
štatút národnej športovej federácie plne 
akceptovanej ministerstvom a SOŠV má 
na naše pomery neskutočnú dotáciu, 
každý rok organizujeme titulárne súťaže 
WDSF (najnovšie aj IDO a WRRC), 
nemalá časť našich reprezentantov 
vozí zo semifinále, z finále medaily… 
a od minulého roku aj tituly! Čo viac 
si môže štatutár želať? Pritom však 
treba jedným dychom priznať, že toto 
nie je zásluha iba mňa – jednotlivca, 
ale celého tímu a pomohla aj kopa 
šťastných súhier okolností… Treba sa 
však spýtať aj kolegov z „opozície“, ktorí 
celý vývoj a moje fungovanie môžu 
vidieť diametrálne odlišne…

Aké sú teda vaše ďalšie plány? 
V roku 2021 sa končí vaše funkčné 

obdobie. Čo plánujete ďalej? 
Budete pokračovať v práci pre 
SZTŠ, alebo budete kandidovať 
na niektorú z pozícií v štruktúrach 
WDSF?
Po skúsenostiach z posledného mesiaca 
(hovorím nielen o korone a situácii 
okolo nej) by som nerád robil absolútne 
a nemenné vyhlásenia. Poznáte to: 
„Človek mieni, pánboh mení.“ :) So 
svojimi plánmi však tajnosti nerobím – 
na druhé funkčné obdobie sa ako 
prezident kandidovať nechystám. 
Nemal som pôvodne v pláne už ani 
to prvé… (smiech) Ak ma bude zväz 
potrebovať a bude všeobecná vôľa, 
som pripravený pracovať pre SZTŠ 
na inej exekutívnej pozícii. Kontakty 
a skúsenosti z obdobia prezidentovania 
(a za roky práce na medzinárodnej 
scéne) by mohli byť môjmu nástupcovi 
užitočné… Nemusí to však byť za každú 
cenu.
Ohľadom WDSF je situácia iná. 
Aktuálne zastávam dve pozície 
v komisiách WDSF (od roku 2018 ako 
chair Historickej komisie, od februára 
2020 tiež ako člen subkomisie pre Hall 
of Fame – sieň slávy). Ostatné je zatiaľ 
vo hviezdach – svetovú organizáciu 
čaká turbulentné obdobie a SZTŠ iste 
nezostane bokom… Je to otázka ponuky 
v danom momente.

V minulom roku ste sa po prvý raz 
objavili na titulárnych súťažiach 
WDSF v pozícii invigilátora. O akú 
funkciu ide a ako ste sa k tejto práci 
dostali?
Slovo invigilátor môžeme voľne preložiť 
ako „odborný dozor“ a v mojom 
prípade je výsostne spojený so 
súťažami v showdance. V roku 2017 sa 
ma prezident WDSF pán Shawn Tay 
spýtal, či by som bol ochotný pracovať 
v komisii pre nové pravidlá tejto 
disciplíny. Ponuku som prijal… V roku 
2018 som hodnotil MS a v minulom 
roku ma premiérovo nasadili aj ako 
invigilátora na ME amatérov a MS 
amatérov i profesionálov. Zaujímavá, 

ale trocha nevďačná pozícia… Nikto 
nemá rád, keď mu hovoríte, že jeho 
choreografia nie je podľa pravidiel…

Popri prezidentovaní, 
choreografickej činnosti 
 a trénovaní vás vnímame aj 
ako jedného z autorov úspešnej 
Encyklopédie súťažného tanca na 
Slovensku. Plánujete pokračovať 
v tejto aktivite? Môžeme sa tešiť na 
novú knihu?

(smiech) Ach, tá Encyklopédia… 
Mne a Dodovi Harangozóovi (autor 
fotografickej časti, pozn. red.) zobrala 
6 rokov života! Krásna práca… 
Na výsledok sme obaja pyšní, reakcie 
(napočudovanie aj zahraničné) sú len 
a len pozitívne, ale úprimne povedané, 
obaja sme radi, že Encyklopédiu sme 
dokončili a vydali!
Teraz spoločne tvoríme časopis 
a nedávno sme vytvorili Ročenku 
slovenského tanečného športu 2019… 
Asi nemáme dosť… (smiech) Nejaká 
vízia nového projektu však predsa 
existuje – ako šéf Historickej komisie 
WDSF som bol poverený zostavením 
historickej publikácie k svetovému 
tanečnému športu… takže najbližších 
10 rokov sa asi nebudem nudiť :)

Máte nejaké nesplnené sny?
V tanci ani nie. Baví a teší ma to, čo 
robím, rád posúvam k vyšším métam 
svojich zverencov, klub, zväz… A napĺňa 
ma to.
Značný deficit však pociťujem 
v pozornosti voči svojej rodine 
a priateľom (a trochu aj voči svojmu 
zdraviu). Toto by som v najbližšom 
období rád napravil. Amen :)
Ďakujeme za rozhovor a prajeme vám 
veľa pozitívnej energie do ďalších rokov 
s tancom aj mimo neho!

S Petrom Horáčkom sa zhovárala 
Veronika Špániková.

Na záver si dovolíme odcitovať 
gratuláciu jedného z najpovolanejších - 
pána Juraja Komoru.

 

Peťo má 50 rokov

Starí kmeťovia často hovorievali,  

že teraz má každý sopliak  

50 rokov, ale ja si myslím, že 

nerozhoduje vek.

My máme pred sebou 

päťdesiatnika, ktorý má výnimočné 

vlastnosti:

• Z dvoch neznámych tanečníkov 

vie zostaviť pár, ktorý bude 

časom veľmi známy, bude 

majstrom Slovenska, finalistom 

MS… 

… alebo dokonca aj majstrom 

sveta.

• Zo známych tanečných figúr, 

známych tanečníkov, 

známej hudobnej skladby 

vie postaviť vynikajúcu 

choreografiu, 

ktorá nás chytí za srdce.

• Je schopný viesť a držať 

pohromade tanečných 

rivalov a kvôli tomu sa 

stať prezidentom zväzu, 

čo vyžaduje nemálo 

diplomatického úsilia.

• Vie donútiť najlepších 

tanečníkov na svete, 

aby nám tu na Slovensku 

predvádzali svoje tanečné 

umenie.

To všetko vie tento mladý 

päťdesiatnik,

ktorý sa volá Peťo Horáček

a my mu prajeme veľa zdravia, 

šťastia a veľa dobrých nápadov,

aby nás neustále niečím 

prekvapoval.
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28th Bratislava Open Championship, 23 rd Alexander Dubček Grand Prix, 43 rd Danube Cup
International Dance Sport Festival

14. – 15. November 2020  
 BRATISLAVA
AXA Arena – National Tennis Center

DSE OPEN JUNIOR I LATIN / STANDARD
(Children European Grand Prix)

DSE OPEN JUNIOR II LATIN / STANDARD
(Children European Grand Prix) 

DSE OPEN JUVENILE I+ II STANDARD / LATIN
(Children European Grand Prix)

WDSF OPEN SENIOR  I, II, III LATIN

WDSF OPEN SENIOR I, II, III, IV STANDARD

VIENNESE WALTZ CONTEST

WDSF WORLD CHAMPIONSHIP ADULT 10 DANCE

WDSF WORLD OPEN STANDARD / LATIN

WDSF OPEN YOUTH STANDARD / LATIN

WRRC WORLD CHAMPIONSHIP JUNIOR FORMATIONS RnR

WRRC WORLD CUP CHILDREN and JUVENILE

9. SLOVAK OPEN 
CHAMPIONSHIP 2020

WDSF and WRRC World Ranking Tournaments


