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Redakčný úvodník…

Milé tanečníčky a tanečníci, ctená slovenská tanečnošportová obec!

Od vydania posledného dvojčísla nášho modernizovaného časopisu už uplynulo pár 
mesiacov a my posielame do vašich rúk nové dvojčíslo, ktoré vás hádam poteší o to 
viac, o čo je situácia v tanečnom svete neveselá.
V hektike „koronových“ čias, keď sme všetci dúfali, že na jeseň už všetko bude 
bezproblémové a tanečný stroj sa opäť rozbehne na plné obrátky, dočkali sme sa len 
zopár svetlých chvíľok naplnených súťažením a najmä trénovaním… Potom nás druhá 
a tretia vlna covidu-19 vrátili rovnými nohami do reality – súťaže (okrem on -line 
verzie) už nám do konca tohto kalendárneho roka nehrozia a začiatok roka nového je 
taktiež otázny .
V takejto atmosfére ustavičného čakania, zmien a odvolávania pripravených projektov 
sa náš druh športu rozvíja len ťažko. Všetkým tým, ktorí tancu zostali verní, patrí 
náš obdiv a vďaka. Vedenie Slovenského zväzu tanečného športu sa v tomto období 
snažilo rozvíjať tie oblasti, ktoré bolo možné rozvíjať. Kluby boli podporené vrátením 
členských poplatkov, talentovaná mládež a reprezentácia dostali finančné príspevky 
v celkom štedrej podobe. Ustanovená bola Metodicko -vzdelávacia komisia, ktorá 
realizovala viaceré formy vzdelávaní (ako trénerov, tak aj aktívnych tanečníkov). 
Realizovali sa tiež viaceré preklady odbornej literatúry pre všetky tri sekcie… a za 
publikačnú činnosť v minulom roku získalo SZTŠ po prvý raz najvyššie literárne 
ocenenie Slovenského olympijského a športového výboru – Cenu Ladislava Chudíka!
To všetko je krásne a iste nás to teší, atmosféru súťažných zápolení a adrenalín 
víťazstiev nám to však nenahradí. Prijmite preto ako darček v predvianočnom období 
po čudesnej sezóne/nesezóne týchto 64 strán, ktoré sme pre každého fanúšika 
tanečného športu pripravovali niekoľko posledných týždňov s cieľom poinformovať, 
potešiť a možno aj trocha pobaviť . Ak splníme aspoň niektorý z týchto cieľov, naša 
práca mala zmysel!
S úctou a nádejou na skoré stretnutia v lepších tanečných časoch zostávajú
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„Kniha olympijského 
formátu,“ informovala WDSF 
na svojej web stránke…

Redakcia TŠ sa pýtala spoluautora Encyklopédie 
súťažného tanca, „Doda“ Harangozóa:

Aké si mal pocity, keď bola kniha po 6-ročnom úsilí 
v roku 2018 vydaná?
Úprimne, padol mi veľký kameň zo srdca. Súčasne som si 
uvedomoval, že sme urobili niečo jedinečné. Nedalo by sa to 
urobiť bez pomoci všetkých, ktorí nám pomohli zhromaždiť 
a vytriediť všetky informácie, doklady a fotografie.

Petr Horáček pre WDSF článok povedal: Pán Jozef „Dodo“ 
Harangozó je jeden z najváženejších fotografov v tanečnom 
športe na Slovensku. Tancoval latinskoamerické tance 
na súťažnej úrovni a tiež salsu a mambo (vicemajster sveta 
2004, víťaz svetového pohára 2009, semifinalista Svetových 
hier 2013, viacnásobný majster Slovenska). Vytvoril 
vynikajúci archív fotografií zo slovenských tanečných 
súťaží počas svojej takmer 30-ročnej kariéry. Zároveň ako 
vyštudovaný fotograf vie, ako upravovať staré a poškodené 
fotografie. Kniha by bez jeho výnimočného príspevku nikdy 
nevznikla. Navyše ako jeden z mojich blízkych priateľov je 
jediný človek, ktorý má dostatok trpezlivosti a sily so mnou 
pracovať .

Povedz nám, ako sa ti spolupracuje s Petrom 
Horáčkom?
S Petrom Horáčkom sa mi spolupracuje výborne. Naša 
spolupráca začala okolo roku 1995, keď som ho poprosil, či 
by mi nepostavil pasodoble. Nemohol som predpokladať, že 
to bude začiatok výnimočného priateľstva. Uznávam, že on je 
hnacím motorom rôznych projektov a ja ich realizátorom .

Aký pre teba zaujímavý fakt si zistil počas prípravy 
Encyklopédie?
Pre mňa bolo prekvapujúce, že keď som oslovoval niektorých 
fotografov o pomoc s fotografiami stupňov víťazov, tak som 
zistil, že mnohí tie fotografie už nemajú. Jednoducho ich 
vymazali z harddisku. Je samozrejmé, že všetky dáta zaberajú 
nejaký priestor, ale môj názor je – nikdy nevieš, kedy čo 
budeš potrebovať. V archíve mám ešte svoju prvú súťaž 
z roku 1992, fotenú na čiernobiely film.

Prekvapilo ťa ocenenie Encyklopédie Cenou Ladislava 
Chudíka? Už si dostal niekedy nejaké ocenenie za 
svoju prácu (okrem športu )?
Od roku 2004 do roku 2018 som robil v reklamných 
agentúrach, kde som bol súčasťou mnohých ocenených 
projektov. Samozrejme, že ocenenie za encyklopédiu ma 
potešilo. Bola to pekná bodka za náročnou prácou.

Tanečný šport l Informuje

Šéfredaktor Andrew Mitchell napísal:
Encyklopédia súťažného tanca na Slovensku 1957 – 2017 je kniha 
olympijského formátu. Šesť rokov trvalo vytvoriť knihu čítajúcu 758 
strán s hmotnosťou 3,5 kilogramu, ktorá získala prívlastok najlepšia 
publikácia propagujúca šport a olympijské idey, ocenená cenou 
Ladislava Chudíka počas 57. valného zhromaždenia Slovenského 
olympijského a športového výboru (SOŠV).

Výber fotografií z ocenenej publikácie  
Encyklopédia súťažného tanca na Slovensku 1957 – 2017 
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Tanečný šport l Informuje

Prečo myslíš, že Encyklopédiu vybrali na ocenenie?
Myslím si, že porota ocenila rozsah a záber publikácie. 
Úprimne, je ťažké si predstaviť, že sa niekto podujme 
povedzme o 25 rokov na jej pokračovanie.

Spolupracoval si aj na tvorbe iných publikácií? Akých?
Spolupracoval som na niekoľkých básnických zbierkach, 
ktoré som výtvarne spracoval. Tiež som graficky vytvoril 
niekoľko obálok kníh, jednými z posledných sú kniha 
pána Mateja Chrena a monografia môjho otca Stanislava 
Harangozóa (renomovaný akademický maliar – 
pozn. redakcie). V roku 2011 som bol spoluautorom 
historickej publikácie „The best of UNI 1991-2011“ (opäť 
s P. Horáčkom). V súčasnosti mám za sebou redizajn 
časopisu Tanečný šport, ktorý som prevzal od pána Juraja 
Komoru. Vnímam to ako také uzavretie kruhu, keďže vďaka 
Jurajovi som objavil tanec.

Robíš fotografa tanečných súťaží už nejakú tú chvíľku. 
Je to náročná práca?
Je to hlavne časovo veľmi náročná práca. Nie je to o tom 
len nafotiť „niečo“ na súťaži… po každej väčšej súťaži 
prinesiem domov cca 9 000 fotiek, ale sú to hodiny 

strávené za počítacom pri triedení a upravovaní fotiek. 
Tým, že som ešte zo „starej školy“, nezverejním neupravenú 
fotku. Je to trochu hendikep v súčasnej dobe, kde vďaka 
sociálnym sieťam je dôraz na čo najrýchlejšie publikovanie. 
Samozrejme, že v súčasnosti je fotografovanie jednoduchšie 
vďaka neuveriteľnému pokroku fotografickej techniky, ktorá 
umožňuje venovať sa viac kompozícii a hlavne okamžite 
môžete skontrolovať to, čo ste odfotili.
S fotením tanečných súťaži som začal v roku 1992, vďaka 
Jurajovi Komorovi (môjmu pedagógovi na Strednej 
umeleckopriemyselnej škole – ŠUP -ke), ktorý ma oslovil, či 
by som nechcel fotiť medzinárodnú tanečnú súťaž Europe 
Cup Latin v PKO (28. 3. 1992). Súhlasil som. Bolo to na 
čiernobiely film, fotoaparát Praktika BX20 a hlavne žiadne 
automatické ostrenie . Fotky som si robil doma v kúpeľni… 
a odvtedy ma to drží.

Podrobné informácie o živote, práci a úspechoch tanečného 
fotografa Doda Harangozóa nájdete už v najbližšom čísle 
nášho časopisu, spolu s exkluzívnym výberom fotografií 
z jeho bohatého archívu…
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Tanečný šport l Informuje

MVK je novo používaná skratka v Slovenskom zväze taneč-
ného športu. Označuje metodicko -vzdelávaciu komisiu, ktorá 
vznikla z pôvodného vzdelávacieho úseku tanečnošporto-
vej sekcie. Cieľom a dôvodom vzniku takejto celozväzovej 
komisie je najmä rozpracovanie dokumentov vo všetkých 
oblastiach vzdelávania v našom zväze a ich následné dôsled-
né využívanie v praxi. Všetci štyria členovia komisie absol-
vovali vysokoškolské štúdium 3. stupňa (PhD.) v oblastiach 
športovej edukológie, kinantropológie a humanistiky a tak 
ich úlohou bude okrem vypracovania dokumentov aj realizo-
vať výskumy, publikovať odborné a vedecké články v oblasti 
tanca. Toto všetko prispieva všeobecne k rozvoju tanca na 
Slovensku a na medzinárodnom poli, ale tiež k zvyšovaniu 
povedomia športovej komunity o tanečnom športe. Podľa 
priloženej publikačnej činnosti je badateľné, že členovia ko-
misie už v tejto oblasti pracujú. A to je len začiatok… 

Už v roku 2017 krátko po vytvorení spoločného zväzu sa ko-
nalo prvé spoločné vzdelávanie trénerov pre všetky 3 sekcie. 
Z tohto štúdia v roku 2018 vzišlo 37 úspešných absolventov 
I. kvalifikačného stupňa, následne úspešne ukončilo v roku 
2019 štúdium III. kvalifikačného stupňa 11 absolventov 
a v roku 2020 úspešne ukončilo zatiaľ 14 absolventov štú-
dium II. kvalifikačného stupňa. Momentálne prebieha štú-
dium I. kvalifikačného stupňa, kde sa vzdeláva 42 študentov. 
MVK plánuje v prvom polroku 2021 otvoriť opäť vzdelávanie 
I. kvalifikačného stupňa a koncom roka 2021 vzdelávanie III. 
kvalifikačného stupňa, ak bude dostatočný počet záujemcov.

Ako prvý dokument vypracovala MVK smernicu pre vzdelá-
vanie trénerov, ktorá nadobudla platnosť 1. 11. 2020. Je to 
komplexný dokument platný pre všetky tri sekcie v našom 
zväze.

Komisia momentálne pracuje na ďalších dvoch dokumentoch 
podľa vzoru iných športov, ktoré majú oveľa viac prepracova-
nú legislatívu a fungovanie v týchto oblastiach. Prvým z nich 
je smernica pre reprezentáciu Slovenskej republiky a SZTŠ. 
Nejde o nominácie na štatutárne súťaže, ale o podporu (fi-
nančnú, materiálnu, odbornú) a prácu (vzdelávanie) s repre-
zentáciou vo všetkých našich sekciách. Druhý momentálne 
pripravovaný dokument je smernica talentovanej mládeže. Je 
to maximálne dôležitá oblasť činnosti nášho zväzu, nakoľko 
ide o talentovaných športovcov do 23 rokov. Na túto oblasť 
sa musí MVK upriamiť, keďže z týchto športovcov môžu byť 
neskôr vrcholoví reprezentanti SZTŠ. MVK si uvedomuje, 
aké dôležité sú tieto dokumenty, preto ich chce predložiť 
na schválenie v čo najvyššej kvalite, aby naša reprezentácia 
a hlavne talentovaná mládež dostala oveľa väčšiu podporu. 
Ak budú športovci patriť do jednej z týchto dvoch kategórií, 
finančná podpora (ale aj iný druh podpory) sa môže preniesť 
čiastočne zo strany rodičov, respektíve klubov viac na zväz. 
V priebehu budúceho roka má MVK v pláne vypracovať 
smernicu vzdelávania rozhodcov. Komisia si uvedomuje, že 
to bude nesmierne náročný a citlivý dokument. Potom ostane 
MVK úloha pripraviť nateraz posledný dokument - smernicu 
vzdelávania funkcionárov súťaží.

Popri predstavení zámerov novej komisie by sme čitateľov 
nášho časopisu radi zoznámili aj s jednotlivými členmi tohto 
novovytvoreného zväzového orgánu. V spolupráci s MVK sme 
si preto dovolili pripraviť stručné odborné vizitky všetkých jej 
členov.

Tanečný šport predstavuje:

METODICKO-VZDELÁVACIU 
KOMISIU SZTŠ 

Metodicko-vzdelavacia komisia SZTŠ l Tanečný šport

The “Encyclopaedia of Competitive 
Dance in Slovakia 1957 – 2017” is a 
book of Olympic proportions.
For starters it’s 758 pages long. It also 
weighs 3.5 kilograms and took author 
Petr Horáček and photographer Jozef 
Harangozó six-and-a-half years to 
complete.
So perhaps it’s not entirely surprising 
that the book was recently named 
“best publication promoting sport 
and Olympic ideas” during the 57th 
General Assembly of the Slovak 
Olympic and Sports Committee 
(SOŠV).
Nevertheless, Horáček says the 
accolade caught him a little off guard. 
“At first I was startled,” he said. “Then, 
of course, I felt moved and honoured. 
The award is considered highly 
prestigious in our country.”
SOŠV Secretary General Jozef Liba 
described the encyclopaedia as “an 
exceptional and richly illustrated 
bilingual [Slovak and English] 
representative publication” with “an 
extraordinary historical and factual 
value and artistic visual processing.”
The book chronicles the 
transformation of competitive dance 
into DanceSport in Slovakia, from a 
pleasurable pastime into a popular 
sport. The narrative is imbued with 
the Olympic spirit thanks in part to 
the close ties enjoyed between the 
Slovak DanceSport Federation and 
the National Olympic and Paralympic 
Committees.
“The book maps the beginnings of 
dance events in our region from 
the end of the 19th century, when 
present-day Slovakia was a part of the 
Austro-Hungarian Empire, following 
with the eras of interwar and post-
war Czechoslovakia,” said Horáček, 
who when not writing books is also 
President of the Slovak DanceSport 
Federation and Chair of the Historical 
Commission at the World DanceSport 
Federation (WDSF).
“I like a logical, chronological 
approach, in this case from the 

establishment of competitive dance 
up to the present day,” he continued. 
“However, the book also includes 
several analytical chapters which 
explain certain phenomena and 
introduce individual personalities 
outside the linear chronological 
pattern.”
In addition to classic DanceSport, the 
book also presents the development of 
Acrobatic RnR, Paradance, University 
Dance, Formation Dance, Showdance, 
and Exhibitions, as well as portraits 
of most of the significant personalities 
of the dance movement in Slovakia, 
including members of the national 
Hall of Fame.
The encyclopaedia was a mere 400 
pages when it was originally published 
electronically in November 2017 to 
commemorate the 60th anniversary 
of the establishment of organized 
competitive dance in Slovakia. 
But soon afterwards Horáček and 
Harangozó were “swamped” with 
new contributions (mainly authentic 
photographs) from members of 
the Slovak DanceSport Federation, 
resulting in the extension of the 
publication deadline for the book in its 
printed form, which eventually hit the 
shelves in autumn of 2018.
Asked to describe the most surprising 
thing he discovered while researching 
the book, Horáček admitted he was 
“astonished by how much we did not 
know … and how many things were 
different than we originally assumed.” 
He was especially pleased to uncover 
some long-forgotten results from 
Slovak dancers at European and 
World Championships.
The six-and-a-half-year odyssey was 
rewarded with a result of its own 
when “Encyclopaedia of Competitive 
Dance in Slovakia 1957 – 2017” beat 
out some 20 other titles to win the 
SOŠV’s Ladislav Chudík Award, 
named after the famous Slovak actor. 
It is the first time any member of the 
Slovak DanceSport Federation has 
received such an honour, one that 

Horáček credits equally to his close 
friend and long-time collaborator, 
“Dodo” Harangozó.
“Dodo has long been the most 
respected photographer of DanceSport 
in Slovakia,” said Horáček, whose 
first publication, 2011’s “The Best 
of Uni-Dance…”, also featured the 
photography of Harangozó. “He 
has created an excellent archive of 
photographs taken at competitions 
held in Slovakia during his nearly 
30-year-long career, while as a 
photographer and graphic designer 
by profession he also knows how to 
process historical, often damaged 
photographs. [The Encyclopaedia of 
Competitive Dance] could never have 
been created without his contribution!
“Furthermore, as one of my closest 
friends, he is the only person to have 
enough patience and strength to work 
with me,” Horáček added with a smile.
After a half dozen years toiling 
away on what can only be described 
as a labour of love, now that the 
encyclopaedia has been published 
and received its fair share of plaudits, 
is it finally time for Horáček and 
Harangozó to rest on their laurels?
Not a chance. Plans are already under 
way for their next publication – one 
with decidedly global ambitions.
“The WDSF is a large, global family 
developing DanceSport, one of the 
most beautiful types of aesthetic 
sports,” Horáček said. “The size and 
strength of individual members is not 
important: What really matters is 
unity and togetherness. Slovakia is a 
very small country and its DanceSport 
federation is not large either. Despite 
this, we have been glad to contribute 
to casting a bright light on our sport 
within the Olympic environment.
“Personally, as chair of the WDSF 
Historical Committee, I will be 
incredibly happy when we manage 
to prepare a beautiful and valuable 
publication about the history of the 
world dance movement, including the 
presentation of individual NMBs!”

DanceSport encyclopaedia win sprestigious Olympic  
literary award in Slovakia   16/07/2020
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Tanečný šport l Metodicko-vzdelavacia komisia SZTŠ

Odborná kariéra:
• Na fakulte vedie prednášky a cvičenia z predmetov teória a didaktika 

športovej špecializácie tanečný šport, tance a rytmická príprava, koordinačné 
schopnosti, voliteľný predmet - tanečný šport (latinskoamerické tance 
a štandardné tance), gymnastika pre školskú telesnú výchovu; ďalej vyučuje 
predmet v rámci programu ERASMUS: Latin American Dances, Ballroom 
Dances

• Lektor externého štúdia trénerov I., II. A III. kvalifikačného stupňa
• Koordinátor externého vzdelávania a spolupráca so zväzom
• Aktuálne vedie sekciu tanečného športu a je členom klubu VŠK FTVŠ UK 

Lafranconi Bratislava
• Od roku 2011 je členom vzdelávacieho úseku SZTŠ
• Od roku 2017 je vedúci vzdelávacieho úseku SZTŠ
• Aktuálne je vedúci Metodicko -vzdelávacej komisie SZTŠ a člen rady SZTŠ

Tanečná kariéra:
• Odchovanec tanečného klubu Dukla Trenčín, kde rástol tanečne pod vedením 

manželov Paškovcov. Neskôr reprezentoval kluby Interklub Madit Bratislava, 
Duo Istrochem Bratislava a Uni -Dance Bratislava

• Niekoľkonásobný majster Slovenska v štandardných, v latinskoamerických, 
v 10 tancoch

• Majster Slovenska profesionálov v latinskoamerických tancoch
• Majster Slovenska v show dance profesionálov
• Akademický majster Slovenska v latinskoamerických tancoch
• Najlepšie umiestnenie v svetovom rebríčku: 39. miesto z viac ako 1 500 párov

Trénerská kariéra:
• Svoju trénerskú činnosť začal v zahraničí ako vedúci tanečnej akadémie 

v najprestížnejšej letnej škole na svete v Anglickom Millfielde. V minulosti 
pôsobil ako hlavný tréner latinskoamerických tancov v tanečných kluboch 
Interklub Madit Bratislava a Uni -Dance Bratislava

• Ako tréner vychoval niekoľkých majstrov Slovenska
• Tancoval v 4 sériách tanečnej televíznej show Let’s Dance, 5. sériu vyhral so 

športovou moderátorkou Janou Hospodárovou
• Vystupoval v divadelnej tanečnej show Just Dance na Novej scéne 

a v Istropolise
• Patrí medzi top 30 absolventov športového gymnázia v Trenčíne
• Stal sa najlepším pracovníkom v kategórií odborný asistent za rok 2016 na 

FTVŠ UK Bratislava

Meno a priezvisko: 
Matej Chren

Vek: 
39 rokov

Občianske povolanie:
odborný asistent na Katedre 
gymnastiky, tancov, fitnes 
a úpolov FTVŠ UK Bratislava, 
tréner 5. kvalifikačného 
stupňa

medzinárodný rozhodca 
v TŠ (v roku 2019 rozhodoval 
na majstrovstvách sveta 
v štandardných tancoch)

Vzdelanie: 
Mgr. - FTVŠ UK v Bratislave, 
PhD. – FTVŠ UK v Bratislave

Publikačná činnosť: 
https://alis.uniba.sk:8444/search/query?term_1=Matej+Chren&theme=EPC 

Odborná kariéra:
2018 - súčasnosť vedúci Katedry gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov, FTVŠ UK
2017 - súčasnosť člen Rady SZTŠ
2014 - 2018 vedúci Katedry gymnastiky
2012 - 2014 vedecký pracovník na Katedre gymnastiky
2010 - 2012 PR manažér na FTVŠ UK
2008 - 2010 tajomník FTVŠ UK
2007 - 2008 PR manažér na FTVŠ UK
2005 - 2008 reprezentačný tréner akrobatického rokenrolu (SZAR)
1998 - súčasnosť manažér VŠK FTVŠ UK Lafranconi, tréner sekcie športových 

tancov
1997 - 2008 odborný asistent - FTVŠ UK – Katedra gymnastiky, tancov 

a úpolov
1997 - s tanečným kolegom Milanom Vyčítalom zakladal RRC 

Lafranconi v r. 1998 premenovaný na Vysokoškolský športový 
klub FTVŠ UK Lafranconi

Tanečná kariéra:
2001 nominácia na predolympijskej prezentácii rokenrolu  

na VI. Svetových športových hrách v Japonsku v meste Akita, 
kde sa zúčastnilo 6 najlepších párov zo 6 krajín

2001 najlepšie umiestnenie slovenského páru v histórii SR 
v najvyššej kategórii bolo víťazstvo vo svetovom pohári 
vo Viedni 2001 a 4x finále Svetového poháru

2001 6. miesto – Majstrovstvá sveta (Schafhausen)
2001 celkové 2. miesto vo svetovom rebríčku WRRC
2000 5. miesto – Majstrovstvá Európy (Viedeň)  
1998 – 2002 s partnerkou Dášou Danihelovou – majstri SR 2000, 2001, 

2002
od 1997 VŠK FTVŠ UK Lafranconi
1993 - 1997 RRC Hydrorock Bratislava
1991 - 1993 akrobatický rokenrol – Pluto Dance club Poprad  

(IDO - Freestyle dance Poprad)
1990 - 1991 tanec – akrobatický rokenrol - KST MODI ZK Vagónka 

Poprad
1987 - 1991 atletika - TJ Maratón Poprad, neskôr TJ Vagónka Poprad
1980 - svoju kariéru začínal v Poprade ľadovým hokejom a neskôr 

presedlal na atletiku

Trénerská kariéra:
2007 4. miesto, majstrovstvá sveta - dievčenská formácia
2006, 2009, 2010 3. miesto, majstrovstvá sveta - dievčenská formácia
2006 3. miesto, svetový pohár B kategórie
1998 4. miesto, MS juniorov 

Meno a priezvisko: 
Peter Olej

Vek: 
47 rokov

Občianske povolanie:
vedúci Katedry gymnastiky, 
tancov, fitnes a úpolov, FTVŠ 
UK

Vzdelanie:
2006 Obhajoba dizertačnej 
práce (PhD.)

1997 – 2000 
FTVŠ UK v Bratislave, PhD., 
odbor športová edukológia

1993 – 1997 
FTVŠ UK v Bratislave, Mgr., 
telesná výchova a šport,

špecializácia rytmická 
gymnastika a tance

Publikačná činnosť: 
https://alis.uniba.sk:8444/search/query?term_1=Peter+Olej&theme=EPC 
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Odborná kariéra:
• Tancu sa venuje 27 rokov (od r. 1993 – trieda D)
• Reprezentoval materský klub TŠK M+M pri ZŠ Ostredková a v súčasnosti je 

jeho podpredsedom. Jeho trénermi boli rodičia Marcela a Milan Špánikovci
• Od roku 2015 je člen vzdelávacieho úseku (neskôr Metodicko–vzdelávacej 

komisie)
• Je aktívny lektor štúdia trénerov I., II. a III. kvalifikačného stupňa
Získal ocenenia:
• Primátora hlavného mesta SR Bratislava za úspešnú reprezentáciu mesta – 

športovec roku 2000
• Primátora hlavného mesta SR Bratislava za výborné výsledky práce s mláde-

žou – tréner roku 2016
• Starostu MČ Bratislava -Ružinov za trénerskú činnosť – 2017, 2020

Tanečná kariéra:
Milan Špánik a Veronika Špániková
2012, 2013 vicemajster SR v štandardných tancoch profesionálnej divízie
2012, 2013 osemfinalista majstrovstiev sveta a Európy v štandardných tancoch 

profesionálnej divízie
Milan Špánik a Eva Špániková
2008 finalista MSR v štandardných tancoch vo vekovej kategórií Dospelí
2008 víťaz Zimnej univerziády SR v štandardných tancoch
2007 finalista Akademických MSR v štandardných tancoch
2006 semifinalista Majstrovstiev strednej Európy v štandardných tancoch 

vo vekovej kategórií Dospelí
 viacnásobný finalista Slovenského pohára vo vekovej kategórií 

Dospelí a WDSF (IDSF) súťaží vo vekovej kategórií Dospelí
Milan Špánik a Iveta Gáboríková
2001 finalista Európskeho pohára v štandardných tancoch vo vekovej 

kategórií Dospelí
2000, 2002 finále MSR, kategória Mládež v štandardných tancoch
 viacnásobný finalista Slovenského pohára vo vekovej kategórií 

Dospelí a WDSF (IDSF) súťaží vo vekovej kategórií Dospelí
1999 osemfinalista majstrovstiev sveta Juniorov v štandardných tancoch.
1998, 1999 finalista MSR Juniorov v štandardných tancoch a v 10 tancoch.

Trénerská kariéra:
Tanečné páry:
2020 Finalisti MSR Mládeže v štandardných tancoch a v 10 tancoch
2019 Finalisti MSR Mládeže a do 21 rokov v štandardných tancoch
2018 Štvrťfinalisti Majstrovstiev sveta Juniorov v štandardných tancoch
2018 Majstri SR Juniorov II v štandardných tancoch
2018 Vicemajstri SR Juniorov II v 10 tancoch
2018 Víťazi Slovenského pohára Juniorov v štandardných tancoch
2017 Finalisti MSR Juniorov II v štandardných tancoch
2016 Finalisti MSR Juniorov I v štandardných tancoch 

Finalisti WDSF a DSE súťaží Juniorov a Mládeže
Choreografie:
Choreograf a tréner:
2015 4. miesto MSR Juniorov
2015 1. miesto Majstrovstvá strednej Európy Juniorov
2016 2. miesto MSR Juniorov
2016 2. miesto Európsky pohár Juniorov
2017 1. miesto MSR Juniorov
2017 2. miesto Európsky pohár Juniorov

Meno a priezvisko: 
Milan Špánik

Vek: 
36 rokov

Občianske povolanie:
učiteľ telesnej a športovej 
výchovy,  
ZŠ SNP Ostredková 14

vedúci predmetovej komisie 
výchovných predmetov

tréner 5. kvalifikačného 
stupňa tanečného športu

rozhodca tanečného športu

lektor vzdelávania trénerov

Vzdelanie:
Mgr. - Fakulta telesnej 
výchovy a športu UK – 
trénerstvo tanca a učiteľstvo 
telesnej výchovy,

PhD. – Fakulta telesnej 
výchovy a športu UK – 
športová kinantropológia

Publikačná činnosť: 
https://alis.uniba.sk:8444/search/query?term_1=Milan 
+%C5%A0p%C3%A1nik&theme=EPC 

Odborná kariéra:
Od 09/2020 odborná asistentka, Katedra gymnastiky, tancov, fitnes 

a úpolov, FTVŠ UK v Bratislave, 
 Na fakulte vyučuje predmety: základná a kondičná 

gymnastika, gymnastika pre školskú telesnú výchovu.
Od 04/2020 členka MVK SZTS za sekciu Disciplíny IDO a módne tanečné 

štýly
2017 – 2020 pôsobenie v Moskve, rozhodcovská licencia Ruskej federácie 

v rámci All Russian Dance Organization (ARDO)
od 2014 medzinárodná rozhodcovská licencia IDO pre disciplíny 

show dance, jazz dance, modern & contemporary a balet 
rozhodovanie na majstrovstvách sveta (2015, 2016), Európy 
(2015, 2019) a svetovom pohári (2018, 2019) v uvedených 
disciplínach IDO

od 2012 národná rozhodcovská licencia pre disciplíny IDO 
a pravidelná rozhodcovská činnosť na MSR v show dance, 
jazz dance a modern & contemporary

 choreografická a trénerská činnosť vo viacerých tanečných 
súboroch

Tanečná kariéra:
2012 titul majsterka Slovenska v boogie -woogie (partner Peter 

Kepič)
1996 – 2012 tanečné pôsobenie v súboroch: Detské baletné štúdio 

M. Thierovej (klasický, džezový a moderný tanec); Spektrum 
Bratislava (súťažne show dance); Charlie Dance Studio 
(súťažne boogie -woogie a show dance) a Jumbo Dance Studio

1993 – 1995 AŠK Inter Bratislava, športová gymnastika

Trénerské/choreografické úspechy v disciplínach IDO
(v spolupráci s TS Haló Haló):
2019     2. miesto Majstrovstvá Európy detské duo jazz dance
 1. miesto Svetový pohár juniorská skupina jazz dance
 2. miesto Svetový pohár juniorské dievčenské sólo modern  

      & contemporary
 1. miesto MSR detské duo jazz dance
 1. miesto MSR juniorské dievčenské sólo modern & contemporary
 1. miesto MSR juniorská skupina jazz dance
2018    4. miesto Svetový pohár juniorská skupina modern & contemporary
 2. miesto MSR juniorské dievčenské sólo modern & contemporary
 2. miesto MSR detské dievčenské sólo modern & contemporary
 2. miesto MSR juniorská skupina modern & contemporary
2017 1. miesto MSR detské dievčenské sólo modern & contemporary
 1. miesto MSR juniorské duo modern & contemporary
 2. miesto MSR detské dievčenské sólo jazz dance
 2. miesto MSR juniorská skupina modern & contemporary

Meno a priezvisko: 
Barbora Žilinková 
(rod. Vrtiaková)

Vek: 
32 rokov

Občianske povolanie:
odborný asistent na Katedre 
gymnastiky, tancov, fitnes a 
úpolov FTVŠ UK Bratislava 
a tréner 5. kvalifikačného 
stupňa

Vzdelanie:
2013 - 2016 
FTVŠ UK v Bratislave, PhD., 
odbor športová humanistika

2011 - 2013 
FTVŠ UK v Bratislave, Mgr., 
odbor trénerstvo, špec.: 
tanečné disciplíny IDO

2008 - 2011 
HTF VŠMU v Bratislave, 
Bc., odbor tanečné umenie – 
choreografia

doplňujúce pedagogické 
štúdium na HTF VŠMU 
v Bratislave 

Publikačná činnosť: 
https://alis.uniba.sk:8444/search/query?term_1=barbora+vrtiakov%C3%A1+%C5%BDilinkov%C3%A1&theme=EPC  

Metodicko-vzdelavacia komisia SZTŠ l Tanečný šport
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27.–28. 6. 2020 / 5.–6. 9. 2020 / 22. 11. 2020
Vzdelávanie trénerov I. kvalifikačného stupňa 
(tanečný šport a IDO).
V priestoroch Univerzálneho domu tanca, Bratislava.
Organizátori: Mgr. Matej Chren, PhD.; Mgr. Peter Olej, PhD.; 
 Mgr. Milan Špánik, PhD.; Mgr. Barbora Žilinková, PhD.
Lektori: Mgr. art. Dominika Beňaková, ArtD., Mgr. Silvia 
Hodosiová, Mgr. Petr Horáček, Mgr. Matej Chren, PhD., 
Mgr. Dominika Kocourková, Mgr. art. Vladislav Šoltys, 
ArtD., Mgr. Veronika Špániková, Mgr. Milan Špánik, PhD., 
Mgr. Kvetoslava Štrbová, PhDr. Hana Švehlová, Mgr. Barbora 
Žilinková, PhD.
Počet prihlásených študentov: 42.

Tanečný šport l Metodicko-vzdelavacia komisia SZTŠ Vzdelávanie l Tanečný šport

05. 08. 2020
Doškoľovací seminár 2020
ONLINE
Organizátori: Mgr. Matej Chren, PhD.; Mgr. Peter Olej, PhD.;  
Mgr. Milan Špánik, PhD.; Mgr. Barbora Žilinková, PhD.
Lektori: Mgr. Peter Olej, PhD., Mgr. Veronika Špániková, 
Mgr. Milan Špánik, PhD.,
Zúčastnilo sa 8 trénerov.

20. 9. 2020
Seminár pre trénerov (tréneri s platnou licenciou 
trénera SZTŠ vstup zdarma).
V priestoroch Univerzálneho domu tanca, Bratislava.
Lektori: ŠTT - Domenico Soale, LAT - Peter Stokkebroe
Organizátori: Mgr. Milan Špánik, PhD. a Mgr. Matej  
Chren, PhD.
Zúčastnilo sa 26 trénerov a párov reprezentácie.

Vzdelávacie semináre a 
skúšky trénerov

Skúšky trénerov II. kvalifikačného stupňa (Tanečný 
šport a IDO).
V priestoroch Univerzálneho domu tanca, Bratislava.
Riadny termín: 5.–6. 9. 2020.
V priestoroch FTVŠ UK, Bratislava
Opravné termíny: 27. 9. 2020 a 10. 10. 2020.
Skúšobná komisia: Mgr. Matej Chren, PhD.; Mgr. Peter Olej, 
PhD.; Mgr. Milan Špánik, PhD.; Mgr. Barbora Žilinková, 
PhD.; Ing. Eduard Slimák.
Úspešní absolventi:
Mgr. Štefan Chlebo, Pavol Julény, Mgr. Katarína Sláviková 
(rod. Barátová), Mgr. Dušan Gruľa, Ing. Marián Chladný
Mgr. Petra Kubaľáková (rod. Víťazková), Ing. Adriána Mick 
(rod. Dindofferová), MDDr. Ľubomír Mick, Bc. Tomáš 
Tanka, Ing. Dominika Tanka Feketová, Mgr. Michaela 
Ťaptíková (rod. Pisaríková), Bc. Martina Uváček (rod. 
Reiterová), Tomáš Uváček, Mgr. Peter Valach
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INTENZITA ZAŤAŽENIA TANEČNÍKOV 
V LATINSKOAMERICKÝCH 

A ŠTANDARDNÝCH TANCOCH

Tanečný šport l Na poli vedy

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

Rezumé

Cieľom nášho výskumu bola 
objektivizácia fyziologického zaťaženia 
pri športovom výkone tanečníkov 
na súťaži Slovenského pohára 
v štandardných a latinskoamerických 
tancoch. Výskumný súbor tvorilo šesť 
reprezentačných tanečných párov, 
ktoré sa špecializujú na štandardné 
a latinskoamerické tance. Výsledky 
nášho výskumu potvrdzujú vysokú 
úroveň zaťaženia tanečníkov, ktoré sme 
merali v našom výskume v prirodzených 
podmienkach súťaže.

Kľúčové slová:
tanečný šport, latinskoamerické tance, 
štandardné tance, zaťaženie tanečníkov, 
pulzová frekvencia, laktát

 
Úvod

Výkonnosť tanečného páru 
v latinskoamerických a štandardných 
tancoch je podmienená úrovňou 
kondičných a koordinačných 
schopností, ktoré ovplyvňujú špecifické 
pohybové zručnosti. Kvalita techniky 
v jednotlivých tancoch musí byť 
zosúladená v páre vzhľadom na 
žiaducu estetiku pohybu (Chren, 
2008). Pre súťažný výkon v tanečnom 
športe je v súčasnosti charakteristická 
dynamika pohybu s rýchlymi zmenami 
smeru v priebehu súťažného tanca 
(Štiavnický, 2004, Chren, 2005). 
V obidvoch druhoch tancov sa vyskytujú 

rytmické obmeny pohybov, nečakané 
zastavenia a niekoľkonásobné rotácie 
(Kostič, 2001). Bez optimálnej úrovne 
kondičných schopností by náročné 
choreografie nebolo možné zatancovať. 
V tanečnom športe sú zastúpené všetky 
kondičné schopnosti. Vytrvalostná 
schopnosť je zastúpená dĺžkou 
jednej skladby, ktorá je minimálne 1 
minúta 30 sekúnd až 2 minúty. Keďže 
v štandardných tancoch máme 5 tancov 
(waltz, tango, viedenský valčík, slowfox 
a quickstep) a v latinskoamerických 
tiež 5 tancov (samba, čača, rumba, 
paso doble, jive) je dĺžka zaťaženia pri 
týchto 10 tancoch minimálne 15 až 20 
minút. Pulzová frekvencia sa pohybuje 
v závislosti od tanca, od hranice 120 
pulzov za minútu až po 210 pulzov 
za minútu. Ako v každom športe je 
výška pulzovej frekvencie závislá od 
nasadenia jednotlivca. V priebehu 
športového výkonu sa tanečníci 
pohybujú v pásme strednej až vysokej 
(niekedy až maximálnej) intenzity. 
Rýchlosť je zastúpená najmä rýchlosťou 
jednotlivých pohybov. V tanečnom 
športe nejde o čo najrýchlejšie 
prebehnutie určitej vzdialenosti v čo 
najkratšom čase alebo o vykonanie 
určitého pohybu čo najrýchlejšie. Každý 
pohyb je limitovaný tempom skladby. 
Ide o čo najpresnejšie vyjadrenie 
pohybu v hudbe. Tempo každého 
tanca je presne určené (Špánik, 2009). 
Na základe výskumných meraní nás 
zaujímalo, či je fyziologické zaťaženie 
tanečníkov pri športovom výkone 
v štandardných a latinskoamerických 

tancoch porovnateľné s fyziologickým 
zaťažením, aké je v iných športoch.

CHARAKTERISTIKA VÝSKUMU

Pre potreby experimentu bol vytvorený 
výskumný súbor, ktorý pozostával z 12 
tanečníkov, t. j. z 3 latinskoamerických 
a 3 štandardných tanečných párov. 
Meranie zaťaženia tanečníkov sa 
uskutočnilo na súťaži Slovenského 
pohára 20. 3. 2010. Meranie 
prebiehalo za súťažných podmienok, 
za prítomnosti divákov, rozhodcov, 
trénerov a ďalších faktorov, ktoré majú 
značný vplyv na výkon tanečníkov. 
Tanečné páry mali dosiahnutú najvyššiu 
výkonnostnú kategóriu S - zvlášť 
vyspelí (medzinárodná trieda) a sú 
reprezentantmi slovenskej republiky 
v štandardných a latinskoamerických 
tancoch. Vek tanečníkov bol 22,8 ± 2,9 
rokov. Výskumný súbor mal telesnú 
výšku: muži 174,8 ± 10,23 cm a ženy 
162,2± 4,88 cm, telesnú hmotnosť: 
muži 68,83 ± 3,71 kg a ženy 50,17 
± 2,79 kg. BMI index u mužov bol 
22,65 ± 2,2 a u žien 19,08 ± 0,8. 
Realizácia výskumu a vytvorenie 
experimentálneho súboru bolo s veľkej 
podporou a pomocou zo strany 
Slovenského zväzu tanečného športu. 
Pulzovú frekvenciu u tanečníkov sme 
zaznamenávali pomocou prístroja 
Suunto training manager verzia 
2. 1. 2. 8. Vzorky krvného laktátu sme 
získali na základe odberu krvi z ušnice.

VÝSLEDKY

U sledovaných tanečných párov sme 
zaznamenávali v súťažných podmienkach 
pulzovú frekvenciu jednotlivých tanečníkov, od 
roztancovania až po ukončenie súťaže. Zaujímala 
nás najmä pulzová frekvencia, s akou tanečné páry 
začínajú svoj športový výkon, a na akej pulzovej 
hranici končia športový výkon v jednotlivých 
tancoch. Po prvýkrát sa nám podarilo zaznamenať 
v Slovenskej republike aj pulzovú frekvenciu 
u žien v súťažných podmienkach.
Zistili sme, že pri priemernej dĺžke súťažnej 
nahrávky 1 minúta 39 sekúnd v štandardných 
tancoch boli dosahované nasledovné hodnoty. 
Súťaž trvala 2 hodiny 34 minút 44 sekúnd aj 
s prestávkami medzi jednotlivými kolami. Ako 
vidíme na obrázku číslo 1, priemerná pulzová 
frekvencia začiatku tanca u mužov v celej súťaži 
bola 148 bpm a u žien sme namerali vyššie 
hodnoty a to 157 bpm. Na konci súťažného 
tanca boli dosahované pulzové frekvencie až 
188 bpm u mužov a 192 bpm u žien. Tieto 
hodnoty sú spriemerované pre celú štvorkolovú 
súťaž Slovenského pohára. Podrobnejšie sme 
vyhodnocovali semifinálové a finálové kolo, keďže 
sme očakávali vyššie hodnoty, lebo sa skracoval 
čas zotavovania sa tanečných párov medzi 
jednotlivými tancami. Po vyhodnotení sme zistili, 
že v semifinále boli dosahované hodnoty skoro 
zhodné ako v celej súťaži. Muži začínali tance na 
pulzovej frekvencií 145 bpm a končili tance na 
úrovni 189 bpm a u žien začínali tance na nižšej 
hodnote, ako bolo zistené v celej súťaži - 154 
bpm - a končili tanec na hodnote 192 bpm. Vo 
finále sme zistili, že aj keď športovci mali medzi 
tancami 1 minútu na zotavenie, tak ich pulz klesol 
v priemere na hodnoty na začiatku 162 a 165 
bpm u mužov a žien. Na konci tancov dosahovali 
tanečníci pulzové frekvencie u mužov 191 a 193 
bpm u žien, ako vidíme na obrázku číslo 1.

U tanečných párov boli odobrané vzorky krvi po 
semifinále a po finále. Vzorka č. jeden je výsledná 
hodnota laktátu v krvi po semifinále a vzorka 
č. dva po finále.
Priemerná nameraná hodnota laktátu v krvi 
dosahovala v štandardných tancoch u mužov 
a žien 7,83 mmol/l pričom priemerná hodnota 
laktátu mužov v súťaži bola 8,23 mmol/l. Ženy 
dosahovali nižšie hodnoty, ako bol priemer. 
Množstvo laktátu u žien bolo 7,43 mmol/l. 
Tanečníci dosahovali v priemere vyššie hodnoty 
laktátu v semifinále ako vo finále. Tabuľka číslo 
1 a obrázok číslo 2 zobrazuje všetky namerané 
hodnoty.

Obrázok č. 2 - Množstvo laktátu v krvi, štandardné tance
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Muži mmol/l Ženy mmol/l

TU1 11,20 MR1 4,29

TU2 6,87 MR2 4,87

ĽMI1 7,70 AD1 9,18

ĽMI2 6,06 AD2 6,63

DSCH 1 9,69 BB 1 12,39

DSCH 2 7,85 BB 2 7,24

Tabuľka č. 1 – Množstvo laktátu v krvi, štandardné tance
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Tanečný šport l Na poli vedy

V latinskoamerických tancoch trvala celá súťaž 
1 hodinu 38 minút 48 sekúnd aj s prestávkami 
medzi kolami a priemerná dĺžka hranej nahrávky 
na súťaži bola 1 minúta 35 sekúnd. Zisťovali 
sme rovnaké údaje ako pri štandardných 
tancoch. U mužov bola v celej súťaži priemerná 
hodnota začiatku tancov 155 bpm a žien 154 
bpm. Tanečníci končili tance v priemere na 
pulzovej frekvencií 190 bpm u mužov a 189 
bpm u žien. Podrobnejšie a samostatne sme 
sledovali semifinále a finále. Muži začínali tance 
v semifinále v priemere na pulzovej frekvencií 150 
bpm a končili ich na pulze 190 bpm. U žien boli 
namerané nižšie hodnoty - 149 bpm na začiatku 
tancov a 181 bpm na konci tancov. Vyššie hodnoty 
boli zistené vo finále. Muži začínali tance na 168 
bpm a končili na 190 bpm. Ženy začínali na trochu 
nižšej pulzovej hodnote 165 bpm a končili tance 
na 189 bpm, ako vidíme na obrázku číslo 3.

Tak ako v štandardných tancoch boli odobrané 
vzorky krvi po semifinále a finále na stanovenie 
množstva laktátu v krvi. Vzorka č. jeden bola 
odobratá po semifinále a vzorka č. dva po finále. 
Ako vidíme v tabuľke číslo 2 a na obrázku číslo 4, 
u tanečníkov bola nameraná v latinskoamerických 
tancoch priemerná hodnota 11,95 mmol/l v celej 
súťaži. U mužov bola nameraná v priemere nižšia 
hodnota 11,32 mmol/l ako u žien. Ženám sme 
namerali 12,57 mmol/l laktátu v krvi. Tak ako 
v štandardných tancoch dosahovali tanečníci 
vyššie hodnoty laktátu v semifinálovom kole ako 
vo finále.

Diskusia

Podobné testovanie v tomto rozsahu a v súťažných 
podmienkach sa robilo na Slovensku po prvýkrát 
a zároveň sa podarilo zaznamenávať aj prvé 
merania pulzovej frekvencie žien v súťaži. 
Chren (2005) testoval tanečné páry v súťažných 
podmienkach v diplomovej práci s názvom 
Zaťaženie u športového tanečníka výkonnostnej 
triedy S v latinskoamerických a v štandardných 
tancoch. Keďže v tom období sa podarilo 
zaznamenať len pulzovú frekvenciu mužov, 
je možné porovnať len hodnoty partnerov. 
Súhlasíme s Chrenom (2005), že tanečníci 
dosahujú najvyššie hodnoty pulzovej frekvencie 
v tanci quickstep. Namerali sme priemernú 
najvyššiu hodnotu pre tento tanec 194 bpm 
a Chren (2005) nameral 188,8 bpm. Ďalšie dva 

tance s najvyššiu priemernou pulzovou 
frekvenciu boli tango a viedenský valčík, 
kde tiež súhlasíme s Chrenom (2005). 
V latinskoamerických tancoch sme 
namerali priemerné pulzové frekvencie 
vyššie ako 190 bpm v tancoch paso 
doble a jive, čo tiež potvrdzuje závery 
autora.
Štrbová (2002) testovala tanečné 
páry v tréningových podmienkach pri 
simulovanej štvorkolovej súťaži vo 
svojej záverečnej práci. Potvrdzujeme 
výsledky autora, ktorý zaznamenal 
najvyššie priemerné pulzové frekvencie 
v štandardných tancoch v tanci valčík 
a quickstep a v latinskoamerických 
tancoch v tanci jive.
Hodnoty laktátu v latinskoamerických 
tancoch sme namerali vyššie, ako 
uvádza Strešková a Chren (2009) - od 
9,3 do 9,7 mmol/l v tréningových 
podmienkach. Priemerná dosiahnutá 

hodnota laktátu v latinskoamerických 
tancov bola v súťažných podmienkach 
11,95 mmol/l u mužov a u žien. 
Domnievame sa, že vyššie hodnoty 
boli spôsobené stresovým faktorom 
súťaže a vyšším výkonom v súťažných 
podmienkach. ▪
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Obrázok č. 4 - Množstvo laktátu v krvi, latinskoamerické tance
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JH1 8,96 LK 1 12,34
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Tabuľka č. 2 - Množstvo laktátu v krvi, latinskoamerické tance
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Sekcia tanečného športu l Jubilanti

Sekcia TŠ:
Ivan Galamboš 80 
Božena Nemcová 80 
Helena Štiavnická 80 
Belo Hartmann  75 
Martina Galambošová 75 
Ladislav Danielis 75 
Dušan Paška 75 
Ing. Hana Komorová 70 
Ing. Ján Bumbák 70 
Alžbeta Ligová 70 
Ing. Miroslav Lenárt  65 
RNDr. Miloslav Dekánek 65 
Juraj Žižka  60 
MUDr. Marian Sičák 60 
Dr. Helena Balúnová 60 
Jozef Kortiš 55 
Mgr. Kvetoslava Štrbová 55 
Tibor Kocsis  55 
Ing. Stella Víťazková 55 
Mgr. Petr Horáček 50 
Patrik Scholtz 50 

Sekcia IDO:
Anna Kardošová  60 
PhDr. Erika Brandnerová 55 
Ľubica Chlebová 55 

Sekcia RnR:  
Bc. Ladislav Ruppeldt 60 
Mgr. Gabriela Kuklišová 50 

Sekcia tanečného športu l Jubilanti

Gratulácia k jubileu Časopis Tanečný šport 
a vedenie SZTŠ si 
dovoľuje zablahoželať 
tohoročným 
jubilantom 
spomedzi trénerov, 
choreografov, 
funkcionárov súťaží 
a členov Siene slávy  
Slovenského zväzu 
tanečného športu.

Jubilanti 2020

Gratulujeme
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organizácia disciplín IDO 
(STO D IDO) a jednou zo 
súťažných disciplín bol 
aj break, kde k najstaršej 
generácii patrili Jano 
Sirotka, Karol Zajac, 
Peťo Bathyany, Mako 
Hindy… Od roku 1994 
sa pravidelne konali 
majstrovstvá Slovenska 
a víťazi boli nominovaní 
na IDO majstrovstvá sveta 
a Európy (vekové kategórie 
JVK=juniori a HVK= 
dospelí).

Najznámejší slovenskí 
súťažní tanečníci (sólisti 
a crew):
Daniel Medo, Dano Lipták, 
Maroš Hrušovský, Vlado 
Lorinc, Marcel Vaľko, 
Andrej Urysiak, „Twister“ 
Oliver Pirhala, Majko Koiš, 
Trend Poprad, Outbreak 
Poprad, Amatéri Žilina, 
Fearless, Blockbusters Pov.
Bystrica, West Breakers

Najlepšie IDO 
medzinárodné výsledky 
slovenských reprezentantov 
break dance (BD) na 
súťažiach majstrovstiev 
sveta (MS) a majstrovstiev 
Európy (ME):

11.–15. 6. 2008 MS 
Bremen, Nemecko
BD sólo HVK 9. miesto 
Marian Holenka (33 
súťažiacich z 13 krajín)
BD crew HVK 11. miesto 
West Breakers

1.–12. 10. 2008 ME 
Kalundborg, Denmark
BD crew HVK 2. miesto
23. 9. 2009 MS Kalisz, 
Polsko
BD crew HVK 4. West 
Breakers

2.–5. 7. 2009 ME Koper, 
Slovinsko
BD sóĺo HVK 2. Jaroslav 

Michvocík (13 súťažiacich 
z 5 krajín)
BD crew HVK 3. West 
Breakers

24.–28. 9. 2014 MS 
Bochum, Nemecko
BD sólo JVK 5. Majko Koiš 
(28 súťažiacich z 11 krajín)

10.–13. 6. 2015 ME 
Kielce, Poľsko
BD sólo JVK 2. Majko Koiš 
(20 súťažiacich z 4 krajín)

21.–25. 10. 2015 MS 
Rimini, Taliansko
BD sólo JVK 1. Majko Koiš 
(24 súťažiacich z 10 krajín, 
3 kontinenty)

19.–23. 10. 2016 MS 
Graz, Rakúsko
BD sólo JVK 3. Majko Koiš 

(31 súťažiacich z 14 krajín)

17.–21. 10. 2017 MS 
Brondby, Dánsko
BD sólo JVK 4. Majko Koiš 
(26 súťažiacich z 10 krajín)

V roku 2017 sa M.Koiš 
zúčastnil medzinárodnej 

kvalifikácie na Youth 
Olympics 2018

23.–27. 10. 2018 MS 
Kielce, Poľsko
BD sólo HVK 5. Majko Koiš 
(15 súťažiacich z 5 krajín)

19. 5. 2019 ME Rimini, 
Taliansko
BD sólo HVK 5. Majko Koiš 
(24 súťažiacich z 6 krajín)

Od roku 2016 je 

Breaking aj v zozname 
súťažných disciplín 
WDSF:
23. 6. 2019 WDSF MS 
breaking, Nanuing, Čína
BD sólo 39.miesto Twister 
(Oliver Pirhala), 93 
účastníkov, 50 krajín

Okrem IDO a WDSF 
existujú mnohé ďalšie 
medzinárodné súťaže 
v breaku:
Battle of the Year (BOTY), 
The Legits Blast, Redbull 
BC One, Freestyle Session, 
The Notorious IBE

Exekutíva Medzinárodného 
olympijského výboru 
(MOV) na svojom rokovaní 
7. 12. 2020 schválila 
program Olympijských 

hier v Paríži 2024, na 
ktorých budú športovci 
bojovať o cenné kovy v 329 
súťažiach. V programe OH 
2024 pribudne breakdance 
(disciplína tanečného 
športu), ktorý bude mať 
premiéru pod piatimi 
kruhmi.
Thomas Bach zdôraznil, 
že MOV chce v programe 
OH väčšie zastúpenie 
súťaží atraktívnych medzi 
mládežou. 

Tanečný šport predstavuje:

BREAKING  
– nová olympijská disciplína a jej tradície  
na slovenskej tanečnej scéne

Sekcia módnych tancov a disciplín IDO l Predstavuje 

Súťažná tradícia módnych 
tanečných štýlov na 
Slovensku je historicky 
neodmysliteľne spojená 
s Medzinárodnou 
tanečnou organizáciou 
IDO (International Dance 
Organization).
IDO bolo založené v roku 
1981 a break dance je 
jednou z najstarších 
súťažných disciplín. 
Prvé IDO Majstrovstvá 
sveta Break Dance sa 
uskutočnili už v roku 
1984 a každoročne sa 
konali a dodnes konajú 
IDO majstrovstvá sveta 
a majstrovstvá Európy 
sólo a crew (od roku 2018 
súťažia sólo muži a sólo 
ženy oddelene).

Breaking (komerčne známy 
ako break dance, taktiež sa 
používa pojem b -boying) 
je považuje za jednu 
zo štyroch hlavných súčastí 
hiphopovej klutúry (spolu 
s ďalšími troma: djing, 
writting, mcing).
Hip hop ako subkultúra 
má korene v Amerike 
(New York, predovšetkým 
v Bronxe), kde sa 
formoval od 70. rokov 
minulého storočia najmä 
v komunite Afro američanov 

a Latinoameričanov. Rokmi 
prešiel hip-hop aj breaking 
obrovským vývinom 
a stal sa neodmysliteľnou 
súčasťou tanečnej 
a hudobnej scény.
Súťaže breakingu a spôsob 
ich priebehu označuje 
a plne vystihuje pojem 
„BATTLE“ – súboj. Po 
preselekcii/výbere sú 
tanečníci zaradení do 
pavúka a v samostatných 
„battloch“ bojujú o postup 
do víťazného súboja.

Súťaže majú vždy 
dynamickú a energiou 
nabitú atmosféru, sú 
divácky atraktívne vďaka 
náročným a efektným 
tanečno športovým 
výkonom, ale aj súbojom 
tanečníkov na úrovni gesta, 
mimiky a reakciami na 
svojho „battle“ protivníka.

Pohybový základ breakingu 
je veľmi široký a rôznorodý. 
Uvádzame základné 
skupiny, ich stručný popis 
a niekoľko príkladov figúr, 
ktoré do nich patria:

TOPROCK
Vertikálna zložka (tancuje 
sa v stoji na nohách). Patrí 
medzi prvú a najstaršiu časť 

tanečného štýlu breaking, 
napr. INDIAN STEP, SALSA 
STEP, KICK AND TWIST…

GO DOWN
Prechody z toprocku 
napríklad do footworku, 
čiže zo stoja dolu na zem, 
napr. KNEE DROP, FRONT 
SWEEP, FULL SWEEP…

FOOTWORK
„Horizontálna zložka“, 
skupina krokov, pri ktorých 
je telo na zemi opreté o ruky 
a nohy vykonávajú rôzne 
kroky, napr. HOOKS, SIX 
STEP, ZULU SPIN…

FREEZE
Zastavenia („stop“) 
v určitých polohách 
-napríklad na hlave, 
ramene, rukách. Patria sem 
aj rôzne pózy (napr. póza na 
kolene, atď…). Zaraďujeme 
sem BABY FREEZE, 
CHAIR FREEZE, PLANK 
FREEZE…

POWER MOVES
Najznámejšia zložka, hlavne 
u laického publika. Fyzicky 
mimoriadne náročné 
pohybové väzby/triky, 
točenie na hlave, vrtuľníky, 
napr. BACKSPIN, 
WINDMILL, HEADSPIN, 

FLARE, TURTLE…

V súťažnej discipline 
breaking sa používajú aj 
špeciálne a modifikované 
akrobatické tvary (backflif, 
aerial cartwheel, premety, 
saltá a ich variácie a mnohé 
ďalšie). Okrem technického 
zvládnutia/predvedenia 
spomenutých figúr je 
veľmi dôležitá originalita 
a rytmické cítenie. 
Freestyle/„improvizácia“ 
sa považuje za kráľovskú 
zručnosť, ktorá poukazuje 
na vysokú úroveň 
tanečníka.

História breaku na 
Slovensku je tiež pomerne 
dlhá a bohatá.
V 80.rokoch sa v Prahe 
v Paláci kultúry konal 
Festival mladého tanca, 
kde súťažili tanečníci 
z celého Československa 
v disciplíne disco (páry), 
rock and roll a break dance 
(1984 – 1987), všetky súťaže 
mali početné a úspešné 
zastúpenie zo Slovenska 
(na jednom z ročníkov sa 
v breaku úspešne presadil 
Fredy Aisy).

V roku 1993 vznikla 
Slovenská tanečná 

Gumení chlapci  1985 / 2020 Foto: Archív Mako Hindy
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Tanečný šport predstavuje:

MAJKO KOIŠ 
úspešný slovenský reprezentant v breakingu

Sekcia módnych tancov a disciplín IDO l Osobnosti 

Ako dlho sa venuješ breaku?
Breakingu sa venujem od svojich 5 rokov. Prihlásil som sa 
do SDA Laciho Strika ale on ma chcel dať na hip hop, lebo na 
breaking som vraj ešte malý. Ale ja som nesúhlasil, a tak ma 
dal na skúšku na break a už som pri tom aj ostal.

Tvojou doménou je BREAK… ale prečo neskôr aj 
tanečné konzervatórium?
Breaking je tanec a chcel som sa mu venovať profesionálne, 
ale keďže na breaking nie je škola, vybral som si Tanečné 
konzervatórium, absolvoval som prijímačky a zobrali ma. 
Teraz som v 6.ročníku odbor moderný tanec.

Ake súťaže (okrem IDO) si absolvoval a ktoré sú tvoje 
TOP výsledky?
Doteraz (2013-2019) som absolvoval 242 slovenských 
i medzinárodných súťaží (battlov), z toho 58 som vyhral. 
Uvádzam tie víťazné:
PBS Day, Break Alliance, Floormaster, KidSkillz, Moldava 
Block Party, Slovakia Kids Cypher, Local Orient Jam, Battle 
of the Four Side, JJ Jam, Rest In Beats, Dance Cup Nitra, 
Škola Breaku Battle, S3T Dance Camp Battle, IDO World 
Championships 2015, Each One Teach One, R!NG, Breakin 
Battle Summer Camp, Mini Industry,

Top Dancing, Kids Jam, Break Mission, Eve Dance Battle, 
S3T Weekend, Break Some Noize, Ovar Battle, Queen & King 
of Styles, Street Session, Hip Hop Thursday, Kids Battle 
Des Jahres, Break the Floor, Battle in the House, Bboy King 
Battle, Škola Breaku Practise Battle, Aport Support Battle, 
Reborn Squad Kids Battle,
SDA Practise Battle,
Top výsledky sú asi: IDO World Championships, Break the 
Floor, Mini Industry, Break Mission, Break Alliance… proste 
všetky sú TOP.

Kto boli a sú tvoji tréneri?
Prvý rok ma trénoval Awan (Andrej Šamudovský) a potom 
vyše 10 rokov Dexter (Roman Šamudovský). Teraz 
momentálne nemám trénera, trénujem sám.

Kto je tvoj najvernejší fanúšik?
Najväčší fanúšíik je samozrejme môj ocko. Chodí so mnou na 
všetky súťaže, radí mi, podporuje ma.

Kto sú tvoje vzory?
Vzory? Určite je ich viac, aši všetci z TOP svetových bboyov, 
lebo každý z nich ma inšpiruje niečím iným. Ale asi najviac 
bboy z Japonska – Issei.
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Meno: Majko Koiš

Vek: 18 rokov

Povolanie: poslucháč Tanečného konzervatória Evy 
Jaczovej v Bratislave, 6.ročník 

Tancu sa venuje: 13 rokov

Kouč: otec

Tréneri : Dexter (Roman Šamudovský), Awan (Andrej 
Šamudovský)

Najväčšie spoločné úspechy (súťaž, rok, pozícia):

– IDO Majster sveta juniorov 2015
– IDO Majstrovstvá Európy juniorov 2015 – 2.miesto
– IDO Majstrovstvá sveta juniorov 2016 – 3.miesto
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Tanečný šport predstavuje:

MARTIN GILIAN  
Co-founder THE LEGITS BLAST SERIES

Sekcia módnych tancov a disciplín IDO l Osobnosti 

Odkedy sa venuješ breaku?
K breaku som sa dostal v roku 2004, 
ked som odišiel študovať vysokú 
školu na Miami. Mal som šťastie, 
že v tom období bola na Floride asi 
top breakova scéna na svete s top 
akciami ako Outbreak alebo Who 
Can Roast the Most a top tanečníkmi 
typu Bboy Cloud, Lego, Luigi, Milky, 
Spee -D, Stripes, Kevo, Keebz… 
Najviac ma samozrejme vtiahol 
do deja môj mentor a zakladateľ 
Outbreak festivalu Mex One (RIP), 
z čoho vznikla postupne aj spolupráca 
a prejavená dôvera a vďaka Mexovi 
sme mali možnosť doniesť americký 
Hip Hop festival na Slovensko 
a udržať tak Mexov odkaz nažive.

Ako dlho žiješ mimo Slovenska?
V podstate od roku 2004. 5 rokov 
som žil na Miami. V roku 2009 som 
sa však ale vrátil na Slovensko, aby 
sme rozbehli našu firmu a postupne 
začali organizovať festivaly (The 
Legits Blast), no viacmenej nonstop 
som cestoval mimo Slovenska. 
V rokoch 2014-2017 som žil v Prahe 
a od októbra 2017 brázdim svet bez 

nejakej stabilnej základne, respektíve 
presúvam sa pravidelne medzi troma 
„kontinentálnymi“ základňami 
(Miami -LA, USA; Sao Paulo, Brazília 
a Slovensko), hoci teraz je to trochu 
náročnejšie počas korony.

Ako vnímaš zaradenie Breaku na 
olympijské hry?
Určite to je krok vpred nie len pre 
breaking, ale aj pre samotnú hip hop 
kultúru. Je to ďalšia platforma, kde 
môžeme ukázať svetu naše umenie, 
a postupne ľudí vtiahnuť do našej 
krásnej kultúry. Verejnosť bude mať 
možnosť oceniť viac náš tanec a zistiť, 
že to nie je len o točení sa na hlave. 
Postupom času to môže prilákať 
viac sponzorov a záujem médií 
a samozrejme pre tanečníkov, ktorí 
sa živia výhradne tancom, to môže 
byť v budúcnosti oveľa jednoduchšie. 
Určite bude aj väčšia motivácia pre 
rodičov dať deti na tanec a bude 
to automaticky pozitívne aj pre 
tanečné školy. Určite však bude treba 
zachovať rovnováhu a nesústrediť 
sa len na olympiádu. Verím, že stále 
bude dostatok kultúrnych tanečných 

festivalov, kde tanečníci budú môcť 
zažiť to pravé orechové v hiphopovom 
ponímaní.

Aké sú tvoje aktivity - súťažné, 
organizačné... v breaku.
Breaku sa aktívne stále venujem. 
Súťažne asi od roku 2008 - buď sólo, 
alebo s mojou crew Hasta La Muerte 
zo Slovenska. V poslednom čase však 
už chodím viac porotiť ako súťažiť. 
Čo sa týka organizácie, stojíme za 
projektami Outbreak Europe a The 
Legits Blast, s ktorými sme začali 
v lete 2010. Boli sme aj súčasťou 
Undisputed World Bboy Series. 
V súčasnosti plánujeme vlastnú 
svetovú sériu pod názvom The Legits 
Blast Series s troma zastávkami 
v Prahe, Banskej Bystrici a Miami. 
Postupne chceme sériu rozšíriť do 
všetkých kontinentov sveta (dúfam, že 
sa nám to podarí už v roku 2022 ). 
Popri tanci sa venujem aj hudbe, vyšlo 
mi 6 skladieb ako MC a momentálne 
pracujem na albume.
Ďakujem za rozhovor a pozdravujem 
celú tanečnú scénu na Slovensku.
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Meno: Martin Gilian

Vek: 35 rokov

Povolanie: Spoluzakladateľ a spolumajiteľ 
firmy MG & MK - organizácia festivalov, 
výroba a distribúcia oblečenia, 
videoprodukcia 

absolvent Florida International Univerzity - 
MBA v medzinárodnom obchode

Tancu sa venuje: od roku 2004
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Tanečný šport predstavuje:

 Osobnosti l Sekcia módnych tancov a disciplín IDO 

Roman (Dexter) Šamudovský, 
si majiteľom jednej z najväčších 
tanečných škôl zameraných na 
break. Ste jediní svojho druhu 
v Bratislave či na Slovensku? Koľko 
žiakov máte?
Školu Breaku sme založili v roku 
2013 spolu so Zuzanou Hanusovou. 
Naším cieľom bolo vytvoriť miesto 
pre tanečníkov, kde sa môžu spoločne 
stretávať, spoznávať nových ľudí 
a hlavne tanečne aj osobnostne 
napredovať. Keď sme pred šiestimi 
rokmi otvárali Školu Breaku, začínali 
sme so štyrmi žiakmi. V septembri sme 
otvorili 7. sezónu, momentálne je nás 
vyše osemdesiat, vo veku od 6 do 15 
rokov (bývalo nás aj trochu viacej, ale 
aj u nás úraduje kovid). Okrem Školy 
Breaku existuje niekoľko tanečných 
škôl, ktoré majú vo svojom rozvrhu 
zahrnutý aj breaking, ale nie je to 
ich hlavný tanečný štýl. Rád by som 
spomenul skupinu Breakfans, aj keď 
sa toto zoskupenie neprezentuje ako 
tanečná škola, pod vedením Fonkyho 
tu vyrastá šikovná generácia b -boys 
a b -girls, ktorí úspešne reprezentujú 
Slovensko.
 
Odkedy a koľko rokov sa venuješ 
breaku a prečo práve break? Čo 
považuješ za svoj najväčší úspech 
ako tanečník aj ako tréner?
Break je perfektná škola a aj preto je 
pre mňa taký dôležitý. Venujem sa mu 
vyše 20 rokov. Cez tréningy, súťaže 
a iné tanečné aktivity som sa naučil 

veľmi veľa o sebe. Ľudia môžu cez 
tanec rozvíjať širokú škálu dovtedy 
neobjavených vlastností a benefitov, 
z ktorých potom profitujú počas celého 
života. Pochopenie tohto konceptu 
považujem za veľmi dôležité a do 
určitej miery aj za životný úspech. 
V určitom období boli pre mňa veľmi 
dôležité úspechy na battloch. Súťažili 
sme takmer každý víkend. Postupne 
prišli aj prvé miesta, napríklad: 1. 
miesto Proti Gravitácií, 1. miesto Save 
the Date, 1.miesto Street Life Jam, 
1. miesto Tour De Town, 1. miesto 
Outbreak Footwork prelim, 1. miesto 
Street Stuff battle, atď…
Práca pedagóga a trénera môže výrazne 
ovplyvniť životy žiakov (hlavne mladšiu 
generáciu) a preto k nej pristupujem 
poctivo a veľmi zodpovedne. Žiakov sa 
snažím inšpirovať a viesť pozitívnym 
príkladom. Najväčší úspech je, keď 
vidím, že tento prístup prináša 
ovocie a naši študenti rastú tanečne 
aj osobnostne. Okrem toho pod 
naším vedením vyrástlo už množstvo 
kvalitných b -boys a b -girls, ktorí 
dosahujú skvelé výsledky.

Ako vnímaš zaradenie breaku na 
olympijské hry?
Olympiádu mám spojenú hlavne 
so športom a preto zo začiatku táto 
správa na mňa pôsobila trochu 
zmätene. Postupom času som sa 
začal o túto tému zaujímať viacej do 
hĺbky a taktiež som o nej diskutoval 
s inými tanečníkmi. Pochopil som 

a rešpektujem, že b -boys a b -girls 
potrebujú určitý posun a silnú 
platformu, kde sa môžu realizovať. 
Skutočné plusy a mínusy preverí až 
čas. Zaradenie breaku na OH prinesie 
veľa možnosti pre b -boys, b -girls, ale 
aj dídžejov,, porotcov, organizátorov, 
a vlastne pre všetkých, ktorí sú 
súčasťou tejto komunity. Som si istý, 
že sa výrazne zvýši záujem o tento 
tanečný štýl a povedomie o ňom a to 
hlavne medzi laickou verejnosťou. Pre 
mladú generáciu je to extra motivácia 
makať tvrdšie. Zaradenie breaku na 
OH prinesie aj veľa výziev. Jednou 
z nich bude pravdepodobne aj tvorba 
a aplikácia kvalitného hodnotiaceho 
systému. Bola by veľká škoda, keby sa 
z breaku postupne vytratila napríklad 
jeho umelecká časť. Dôležité bude 
angažovať kvalitných ľudí, ktorí majú 
vedomosti a skúsenosti a budú vedieť 
pohnúť veci správnym smerom. 
 

Meno: Roman (Dexter) Šamudovský

Vek: 36 rokov

Povolanie: majiteľ a manažér tanečnej školy 

Tancu sa venuje: 20 rokov (od svojich 15 rokov)

Klubová príslušnosť: Škola breaku

Najväčšie úspechy :  
IDO Majster sveta juniorov 2015 – Majko 
Koiš

ŠKOLA BREAKU  
V BRATISLAVE  
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Najúspešnejšia a najväčšia multižánrová tanečná škola 
v Prešove pôsobí od roku 1995. GRIMMY má svoje pobočky 
v Prešove Sekčov a Sídlisko III., v Košiciach aj v Sabinove. 
Klub a jeho tanečníci všetkých vekových kategórií od 4 rokov 
sa venujú mnohým disciplínam, v ponuke klubu sú: HIP-
-HOP, DISCO DANCE, SHOW DANCE, BALET, LATINO, 
DISCO FREESTYLE, BREAKING, STREET DANCE SHOW.
Klub je dlhoročným členom sekcie IDO SZTŠ (pred zlúčením 
členom STO D IDO).

Klub založila a dlhé roky vedie Ingrid Fabian, ktorá je aj 
úspešnou choreografkou a vedie tancu oddanú vysoko 
kvalifikovanú skupinu pedagógov a choreografov : Zuzka 
Petruščáková, Vladimír Klement, Nataška Cápová, Kristína 
Talianová, Jakub Čonka, Denisa Richtáriková, Miroslav 
Čučko, Monika Kačmárová.

GRIMMY je jedným z najúspešnejších slovenských súborov. 

Získal mnoho domácich aj medzinárodných úspechov – svoje 
tituly a medaily už ani spočítať nevedia – určite hlavne vďaka 
skutočne kvalitným tanečníkom, nápaditým choreografiám 
tvorivých choreografov a tiež vďaka širokému žánrovému 
záberu.
Na ilustráciu bilancia roku 2019 (všetky vekové a súťažné 
kategórie v 7 disciplínach):
21 titulov majstra SLOVENSKA 2019
5 titulov majstra EURÓPY 2019
3 tituly majstra SVETA 2019
6 medailových umiestnení z MS a ME 2019
a desiatky finálových umiestnení

Okrem intenzívnej tréningovej činnosti klub pripravil 
mnoho spoločenských podujatí, workshopov, sústredení 
pre svojich tanečníkov, ale často aj pre tanečníkov z iných 
klubov. GRIMMY je aj tradičným mimoriadne úspešným 
organizátorom regionálnych aj celoslovenských súťaží 

Ta n e č n ý  k l u b
GRIMMY Prešov
1995-2020

Sekcia módnych tancov a disciplín IDO l Jubilanti

(Grimmy Cup, niekoľko ročníkov 
majstrovstiev Slovenska v IDO 
disciplínach). V roku 2019 sa 
v priestoroch GRIMMY uskutočnilo 
úspešné dvojpodujatie: Keď to ženy 
roztočia (v spolupráci s SOŠV) 
a spoločné zväzové podujatie SZTŠ 
Tanečné dialógy.
Krédom a filozofiou klubu je rodinná 
spolupatričnosť – GRIMMY Family! 
A rodina je to naozaj veľká – v roku 
2020 v klube a pobočkách tancuje 
celkom 700 tanečníkov (z nich 185 sú 
už členmi SZTŠ).

Súboru GRIMMY prajeme, aby mohli 
svoju štvrťstoročnicu osláviť v zdraví 
a tancom… a predovšetkým - osláviť!

Tanečný šport gratuluje:
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DEEP je miestom pre všetky deti aj dospelých, ktorí chcú 
svoj voľný čas tráviť plnohodnotne a zážitkovým spôsobom.
Prelomovým obdobím vzniku Tanečného klubu DEEP bol 
nástup zakladateľa Miroslava Frola na povinnú vojenskú 
službu. Vtedy sa začala rysovať základňa klubu. Miroslav 
Frolo dostal rozkaz ako vojak základnej služby na vojenskom 
učilišti viesť tanečný krúžok pre žiakov, a tak DEEP vznikol 
spontánne z hŕstky nadšencov v skromných priestoroch 
vojenských kasární. Postupom času prišli prvé úspechy 
a tiež túžba posunúť fungovanie klubu na vyššiu úroveň. 
Zásluhou M. Frola sa klub presťahoval a zrekonštruoval 
budovu bývalého osvetového strediska v Martine, kde 
vytvoril optimálne podmienky pre tanec. Ďalším dôležitým 
medzníkom bolo založenie súkromného centra voľného času 
a súkromnej základnej umeleckej školy, čím sa posunula 
záujmová činnosť klubu na úroveň odborného umeleckého 
vzdelávania.
Tanečný klub DEEP má bohaté skúsenosti s organizáciou 

športových, umeleckých a kultúrnych podujatí. Plynulá 
a bezchybná organizácia je vizitkou nielen klubu, ale taktiež 
mesta, z ktorého klub pochádza. Aktivity klubu sú známe na 
Slovensku aj v zahraničí, pretože Tanečný klub DEEP počas 
svojho tridsaťročného pôsobenia v Martine organizoval 
niekoľko medzinárodných podujatí, ako sú IDO majstrovstvá 
sveta, majstrovstvá Európy a svetový tanečný pohár.
Vďaka choreografickému umeniu Miroslava Frola 
a ďalších talentovaných trénerov DEEPu vznikli mnohé 
nezabudnuteľné choreografie a vyrástli mnohé generácie 
skvelých tanečníkov.
Deepáci sa od roku 1990 pravidelne zúčastňujú európskych 
a svetových šampionátov, z ktorých si priniesli už stovky 
medailových a pohárových ocenení a patria k špičke 
slovenskej reprezentácie.

„Veľkú zásluhu na našich úspechoch majú tanečníci, ale 
poďakovanie patrí aj trénerom, pedagógom, a taktiež 

Sekcia módnych tancov a disciplín IDO l Jubilanti

rodičom podporujúcich svoje deti. 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,“ dodáva zakladateľ Tanečného klubu 
DEEP Miroslav Frolo na záver.

DEEP - najúspešnejší tréneri:
Miroslav Frolo, Diana Obertová, Klaudia Obertová, Marika 
Mazáková, Eva Šlejsová, Martina Pálušová, Mária Hammerle 
Jančovičová, Ivana Majerčíková, Mirtová Michaela, Adela 
Petrovičová, SabinaSahajdová, Pavol Julény

Bilancia TOP úspechov DEEPu:
V disciplínach disco dance, hip hop, street show a disco 
show, vo všetkých vekových kategóriách, v sóle, duu, skupine 
a vo formácii získali v rokoch 1990-2019
• desiatky titulov MAJSTRA SLOVENSKA
• 9 titulov majstra sveta
• 14 medailových umiestnení z majstrovstiev sveta 

(striebro a bronz)
• 13 titulov majstra Európy
• 8 medailových umiestnení z majstrovstiev Európy 

(striebro a bronz)

Tanečný klub
DEEP Martin
1990-2020

Tanečný šport gratuluje:
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Tanečný šport gratuluje:

Erika Brandnerová

Sekcia módnych tancov a disciplín IDO l Osobnosti

Meno a priezvisko: 
ERIKA BRANDNEROVÁ

Vek: 55 rokov

Tancu sa venuje 52 rokov

Klub:
HALO HALO Bratislava  
(od roku 1997)

Občianske povolanie:
psychologička

Najväčšie trénerské 
a choreografické úspechy: 
V disciplíne show dance 
vo všetkých vekových 
kategóriách, v sóle, duu, 
skupine a formácii získala so 
svojimi tanečníkmi v rokoch 
1998-2019

51 titulov MAJSTRA 
SLOVENSKA a takmer stovku 
medailových umiestnení 

6 titulov majstra sveta a  
5 medailových umiestnení 
(striebro a bronz)

7 titulov majstra Európy a 
20 medailových umiestnení 
(striebro a bronz)

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?
Tancovala som odmalička  mala som 
3 roky, keď som po prvýkrát stála na 
javisku v DPOH v zbore najmenších 
baletiek v rozprávke Nórikin detský 
rozprávkový sen. Okrem klasického 
tanca a jeho štúdia na umeleckej škole 
som tiež milovala tréningy vo folklórnom 
súbore. Bola som jednou z prvých členiek 
detského folklórneho súboru Klnka. 
Na strednej škole som zorganizovala 
spolužiakov a vytvorili sme si krúžok 
moderného tanca, kde sme nacvičovali 
choreografie na rôzne podujatia. 
A potom prišla vysoká škola, tancovala 
som vo folklórnom súbore Dopravár 
a v krúžku scénického tanca.

Venovala si sa počas svojej kariéry 
aj iným tanečným alebo športovým 
žánrom?
Môj život sa vždy spájal s tancom, ale 
aj s iným športom a pohybom. Popri 
rôznych tanečných žánroch som si 
našla čas aj na športovú a modernú 
gymnastiku (cvičili sme v terajšom 
prezidentskom paláci – v tom čase 
to bol Dom pionierov), súťažila som 
v atletike, získavala odznaky zdatnosti, 
behala, jazdila som na koníkoch. Po 
vysokej škole sa môj profesijný život 
ubral do nemocnice a môj hobby život 
spojil s gymnastikou a tancom. Vytvorila 
som 2 samostatné kluby, ktoré sa 
venujú krásnym estetickým športovým 
disciplínam. Okrem nich som trénersky 
a choreograficky spolupracovala 
s krasokorčuliarmi, akvabelami, 
mažoretkami, bola som spoluautorkou 

obdoby spartakiády pre sokolský zlet.

Kto boli a sú tvoje vzory – tanečne aj 
choreograficky?
Medzi moje najvýraznejšie vzory patria 
určite slovenskí folklórni choreografi 
Nosáľ, Ťapák, Kubánka… Stále milujem 
folklór, ktorý ponúka nespočetné 
množstvo emócií, pestrosti, variability.
Páči sa mi tanečná tvorba Kyliána, 
Mie Michaels. Avšak mojim najväčším 
tanečným vzorom a inšpiráciou je život 
sám vo svojej farebnosti, odlišnosti 
a zároveň jednote. Ľudia so svojím 
individuálnym zmýšľaním a tempom, 
deti, dospelí, starí ľudia, ich emócie, 
radosti a starosti, obyčajné aj neobyčajné 
dni. To všetko ma láka pretancovať do 
jedinečných choreografií, originálnych 
videní sveta.

Aký je tvoj vzťah k ostatným 
disciplínam tanečného športu? Ku 
ktorým tancom máš najbližšie?
Môj vzťah k tancu je všeobecne veľmi 
pozitívny, rada si pozriem akékoľvek 
disciplíny. Za roky môjho trénersko-
-tanečného pôsobenia som sa bližšie 
stretla s rôznymi žánrami. Kedysi sme 
v jednej telocvični trénovali súbežne 
s rokenrolistami, dokonca sme sa 
raz zúčastnili aj spoločnej akcie – 
družobného festivalu v Nemecku, 
v meste Ulm. K párovému tanečnému 
športu mám podobne blízky vzťah, 
nielen zo súbežného trénovania 
v jednom objekte, ale hlavne sme 
s mojimi zverencami z tanečného 
súboru Halo Halo častými účastníkmi 
a čestnými hosťami medzinárodných 
súťaží zdravotne postihnutých párov, 
organizovanými pánom Andrejom 
Mičunkom a TK Danube. Blízko mám 

však aj k streetovým disciplínam, 
ktoré boli dlhé roky súčasťou 
a príjemným spestrením našich IDO 
majstrovstiev Slovenska. Z tohto 
hľadiska je škoda, že sa už spoločné 
majstrovstvá neorganizujú. Najbližšie 
mám, samozrejme, k showkám, ktoré 
sú mojou srdcovkou a preto sa im 
venujem už 23 rokov.

Ako funguješ v súčasnosti? Na čo 
si hrdá a čo ťa trápi?
Čo sa týka tanca na Slovensku, teším 
sa, že sa mojim tanečníkom od počiatku 
mojej choreografickej histórie stále 
darí udržať medzi svetovou špičkou, 
na čo som naozaj hrdá. Hrdá som 
tiež na choreografie, ktoré si ľudia aj 
po rokoch pamätajú, ako napríklad 
formácie Orchester, či Vltava. Sú pre 
mňa dôkazom, že moja práca zanechala 
v ľuďoch ten správny pocit a rezonuje 
v nich stále rovnako. A o to predsa 
v tanci ide, zanechať pocit, náladu, 
emóciu. Tancujeme hlavne pre našich 
divákov.
Hrdá som tiež na tanečníkov, ktorí 
u nás v klube začínali a tancu sa ďalej 
profesne úspešne venujú – Bittererová, 
Achberger, Kovács, Šopoňová, 
Klementová… aj na tých, čo sa uplatnili 
komerčne, aj súťažne ako napr. Genci.
Trápi ma, že pohľad na tanec aj na 
akýkoľvek iný šport sa zmenil. 
Že momentálne mnohí ľudia neberú 
tanec ako životný štýl, žiaľ, iba sa 
naháňajú za výsledkom a počtom 
choreografií. Že zabúdajú, že šport 
je najmä o tom, že sa dieťa naučí 
prekonávať svoje limity, že sa učí 
trpezlivosti, pravidelnosti, férovosti, 
spolupráci a priateľstvám. Trápi ma, 
že pri tanci deti nevydržia a málo 
z nich pokračuje aj po puberte. Že 
sa v dnešnej konzumnej dobe všetko 
berie ako vymeniteľné. Málokto 
si dnes uvedomuje, že kedysi bol 
tanec a tréningy viac o kolektíve, 
o dlhoročných kamarátstvach, o pocite, 
že niekam patrím a som na to hrdá, 
o tom, že bojujem za svoju česť, za česť 
svojej rodiny a svojho klubu, o tom, že 
vybojovať si postup na ME/MS bola 
česť, dnes už takéto vzťahy postupne 

miznú. Kedysi bolo na svete viac 
skromnosti a aj vzťahy boli čistejšie.

Čo ti tanec dáva… a čo ti vzal?
Tanec mi vždy dával a stále dáva 
veľa radosti a slobody. Vďaka tancu 
som našla mnoho nových možností, 
priateľov, emócií a inšpirácií.
Čo mi tanec vzal? Určite veľa času, 
ktorý som asi mohla venovať iným 

činnostiam, ľuďom… ale je to môj 
životný štýl, ktorým žijem už mnoho 
rokov. A áno, asi by som mohla mať 
povolanie, kde by som po večeroch 
a víkendoch nepracovala, mala omnoho 
vyšší plat, ale to by nebolo ono, pretože 
tanec je vo mne a tancom žijem.

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?
Tanec vo svete ide neskutočne dopredu. 
Osobne najradšej sledujem špičku 
našej show dance scény – Slovinsko, 
Rusko. Páči sa mi dominancia 
kreativity, prepracovanie príbehov, 
hry s technikou a obrazmi hlavne 
v skupinových disciplínach. Na 
druhej strane, samotný príbeh, ktorý 
považujem za jedno z najväčších pozitív 
súčasných show choreografií sa mi javí 
súčasne aj ich najväčším negatívom.  
My choreografi sme svetom tlačení 
k stále prepracovanejším ideám, 
keď je takmer nemožné znázorniť 
tancom príbeh bez rekvizity. A tak sa 
nám postupne štartové pole mení na 

výstavu nábytku. Za ďalšiu nevýhodu 
považujem takzvané „nepovinno 
povinné technické elementy“, ktoré 
svet/porotcovia tlačia do popredia… 
myslím, že keby sa ich využívanie 
obmedzilo, tanec by sa významne 
posunul dopredu.
Čo sa týka tanca na Slovensku, myslím, 
že slovenské súbory a tanečníci 
môžu podávať dobré výsledky aj na 

medzinárodných podujatiach, avšak na 
Slovensku mi chýba všeobecná podpora 
tanca, zanietenosť a láska k tancu, 
taká, akú vídavame u našich priateľov 
zo zahraničia… nuž, asi máme inú 
mentalitu.
Na Slovensku chýbajú tanečné sály, 
javiská, kultúrne domy, pomohlo by 
umelecké vzdelávanie detí, mládeže aj 
rodičov…

Aké sú Tvoje plány do budúcnosti: 
v tanci aj živote?
Prinášať ďalšie a ďalšie generácie 
tanečníkov, ktorí sa v tomto odbore 
uplatnia. Tvoriť choreografie, ktoré sa 
divákom budú páčiť a ktoré si ľudia 
budú pamätať.
V živote sa chcem hlavne venovať 
tomu, čo ma baví, a tým je tanec, pohyb 
a práca s deťmi. Tieto aspekty sú mojim 
každodenným hnacím motorom.

V mene redakcie TŠ ďakujeme 
veľmi pekne za rozhovor. 
Dodatočne Ti blahoželáme 
k životnému jubileu a želáme 
veľa tvorivých síl do ďalších rokov 
a pevné zdravie.
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Tanečný šport predstavuje:

Rokenroloví  
medailisti

Meno partnera: Rasťo Baňas

Vek: 39 rokov

Povolanie: tréner

Tancu sa venuje: 28 rokov

Bývalí partneri a úspechy s nimi:

Diana Karaffová 

–  7. miesto ME 1994 - žiaci

Táňa Tholtová 

–  1. miesto MSR 1997 - junior

Juniorská párová formácia Hydrorock BA 

–  1. miesto MS 1996

Silvia Zeidlerová 

–  1. miesto – Európsky pohár BA 2005

Lucia Galková 

–  2. miesto – Svetový pohár 2007 SWE-
Varberg

Meno partnerky: Dominika Grajcarová

Vek: 22 rokov

Povolanie: študentka 3. ročníka  
FTVŠ UK – špecializácia tanec

Tancu sa venuje: 10 rokov, 4 roky RNR

Bývalí partneri a úspechy s nimi:

6. miesto – Svetový pohár Zielona Gora 
(Poľsko) 2019 – Ladies formácia THE 
EARTH 

9. miesto – MS 2019 Praha (ČR)– Ladies 
formácia THE EARTH 

1. miesto MSR  – 2018, 2019 – DUO LADIES (s 
partnerkou Adélou Chlapcovou) 

1. miesto Majstrovstvá Rakúska – Ladies 
formácia

Spoločná časť:

Klubová príslušnosť: 
RRC Športujsnami Dunajská Streda
Kouč: 
Rasťo Baňas
Spoločná časť:

Klubová príslušnosť: RRC Športujsnami Dunajská Streda
Kouč: Rasťo Baňas

Tréneri: 
Rasťo Baňas, Henrich Pelikán, Gabika Kuklišová (všetci 
SR), Gábor Peto (HUN)

Najväčšie spoločné úspechy (súťaž, rok, pozícia):
– Svetový pohár 2019 – Zielona Gora (POL), 2. miesto
– Medzinárodné MSR 2019 – Topoľníky, 

1. miesto
– Viacnásobní medailisti medzinárodných pretekov 

v Česku a v Rakúsku
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V minulom roku ste boli jediným 
slovenským dospelým párom, 
ktorý sa výraznejšie presadil 
v medzinárodnom meradle. Ako 
ste sa dostali k tejto relatívne novej 
disciplíne a ako ste sa stali párom?
Disciplína Couple dance show nie je 
na rokenrolovej scéne vôbec nová, 

iba zmenila názov a pravidlá boli 
zjednotené v rámci WRRC, keďže názov 
kategória C (bývalý názov) sa používal 
v rámci národných zväzov.
Spoznali sme sa pred 4 rokmi, keď 
som Dominiku požiadal o pomoc 
v rámci klubovej činnosti a aj vďaka 
tomu, že jej mladší brat sa tiež venuje 
akrobatickému rokenrolu. Vzhľadom 
na náš vek už nebola iná možnosť, ako 
štartovať v seniorských kategóriách 

a táto kategória bola vzhľadom na 
výkonnostný potenciál najlepším 
štartom, resp. reštartom na súťažnú 
etapu. Popri párovej kategórii sa 
Dominika úspešne venuje aj kategórii 
DUO ladies s Adélou Chlapcovou 
a dievčenským formáciám.

Ako vnímate aktuálnu pozíciu 
slovenského rokenrolu na európskej 
a svetovej scéne?
Slovenský rokenrol má v súčasnej 
situáciu ťažšiu pozíciu ako pred pár 
rokmi, ktoré boli naozaj úspešné. 
Momentálne bojujeme s naplňovaním 
členskej základne najmä v detských 
a žiackych kategóriách, čo sa nám 
podľa môjho názoru darí, aj keď 
nás v súčasnosti trocha stopla 

komplikovaná situácia okolo ochorenia 
COVID-19. Verím, že všetky kluby na 
Slovensku robia všetko pre to, aby 
sa slovenský rokenrol opäť vrátil na 
výslnie svetovej a európskej scény tak, 
ako to bolo pred časom. Myslím, že 
je veľmi dôležité, že slovenské páry 
(samozrejme aj kluby) sa zapájajú 
v súčasnom kritickom čase do on  -line 
WRRC súťaží a tým nestrácajú kontakt 
so svetovou scénou.

Minuloročná medaila je vašou 
prvou veľkou medzinárodnou 
spoločnou medailou. Čo pre vás 
znamená?
Minuloročná medaila nie je našou 
prvou spoločnou medailou, ale určite 
sa obaja zhodneme na tom, že je pre 
nás najcennejšou a najviac pre nás 
znamená, pretože je to zatiaľ naša 
jediná spoločná medaila zo svetovej 
súťaže! Samozrejme, každá medaila, či 
to bola pohárová súťaž alebo národný 
šampionát, nás neskutočne potešila, ale 
tie pocity šťastia a radosti, ktoré sme 
obaja prežívali pri získaní medaily zo 
svetového pohára, sa nedajú porovnať.

Čo vám dáva rokenrol… prípadne 
čo vám berie?
Myslíme si, že každému tanečníkovi, 
ktorý tancuje úprimne a zo srdca, dáva 
tanec úplne všetko, čo potrebuje. Na 
rokenrole je úžasné, že dáva priestor 
vyjadriť seba samého, vyblázniť sa a dá 
vám neopísateľnú dávku adrenalínu 
a dobrý pocit. Vďaka rokenrolu sme 
mali taktiež možnosť stretnúť veľmi 
veľa ľudí a získať nových kamarátov, 
naučili sme sa disciplíne a tvrdej robote. 
Nedá sa priamo povedať, že rokenrol by 
niečo bral v zlom zmysle slova, možno 
je to čas (voľný čas), ale tak bez toho by 
to určite nešlo .

Špeciálna otázka pre Rasťa: Čo 
bolo impulzom k návratu na 
súťažný parket?
Pravdu povediac, pred 6 rokmi som 
už ani nemyslel na to, že sa postavím 
na súťažný tanečný parket. Pracoval 
som ako tréner, ale, žiaľ (alebo možno 

pre mňa chvalabohu) prišlo veľmi zlé 
obdobie, keď som sa dostal na dno 
a podľahol známej metle ľudstva. Vtedy 
pri mne stála rodina a po úspešnej 
liečbe som opäť videl len rokenrol 
a tanec. Presťahoval som sa, opustil 
veci, ktoré som potreboval opustiť, 

a založil nový klub v Dunajskej Strede. 
Stále som však nemyslel na to, že by 
som ešte niekedy súťažil. Samozrejme, 
všetko prichádzalo postupne a moje 
ciele boli čiastkové a dávkované pomaly 
a opatrne. Až kým som nespoznal 
Dominiku a povedal si: Prečo nie? Aj 
keď mi to teraz moje telo každé ráno 
vracia , tak si myslím, že to bolo 
jedno z mojich najlepších rozhodnutí. 
Titul na medzinárodných MSR a hlavne 
2. miesto na svetovom pohári v Poľsku 
boli pre mňa ako zo sna po tom 
všetkom. Ale život ide ďalej a veľa vecí 
ma naučilo ostať pri zemi a hlavne mať 
stále nadhľad a pokoru.

Bez čej pomoci si neviete 
predstaviť svoje tanečné 
fungovanie?
Jednoznačne jeden bez druhého, aj 
keď to tak, samozrejme, vždy nevyzerá, 
keďže na niektoré veci máme rozdielne 
názory. Ale myslím si, že to tak je 
v každom tanečnom páre a hlavne čím 
viac názorov, tým väčší výber 
Ďalej, samozrejme, bez podpory rodiny 
a mojich blízkych.
Bez trénerov, ktorí nám pomáhajú 

v súčasnosti, spomenieme aspoň pána 
Pelikána, pani Kuklišovú alebo pána 
Gábora z Maďarska. Ale nesmiem 
zabudnúť pripomenúť, že ja (Rasťo) 
by som sa sem určite nedostal 
bez trénerov, ktorí sa mi venovali 
v minulosti. Či Laco Ruppeldt, ktorý ma 
naučil prvé kroky, základy a priviedol 
ma k prvým úspechom, alebo Stano 
Kočiš, ktorý mi dal ako tréner veľa 
a veľa som sa od neho naučil. Týmto 
všetkým patrí vďaka, ale ako som 
povedal na začiatku, jeden bez druhého 
by sme nevedeli fungovať a preto patrí 
vďaka mojej partnerke (Dominike)… 
a môjmu partnerovi (Rasťovi).

Koľko hodín denne či týždenne ste 
trénovali či trénujete?
Dominika: Keďže ja študujem na 
FTVŠ UK na dennom štúdiu a Rasťo 
sa venuje trénerskej činnosti tu aj 
v zahraničí, je komplikované zosúladiť 
všetky tréningy, prácu a školu. Ale 
kde je cesta, tam je vôľa. Snažíme sa 
trénovať 5× do týždňa 1,5 - 2 hodiny.

Mali ste nejaké rokenrolové vzory?
Dominika: Jaczek Tarczylo – Anna 
Miadzelec
Rasťo: Roman Kolb – Kateřina Kolbová

Aké sú vaše ďalšie plány a ciele – 
v súkromí a v tanci?
Dominika: Som v treťom ročníku, 
čiže prvoradý cieľ je ukončiť úspešne 
bakalárske štúdium na FTVŠ UK 
a potom pokračovať v magisterskom 
štúdiu.
Rasťo: Náš spoločný cieľ je 
momentálne trénovať a súťažiť 
v kategórii Main class contact style. 
V súčasnej situácii je však hlavné, aby 
sme boli zdraví a s pozitívnou mysľou, 
čo, samozrejme, prajeme aj ostatným 
tanečníkom a tanečným párom. 

Redakcia TŠ vám ďakuje 
za rozhovor a praje vám pevné 
zdravie a splnenie všetkých cieľov! 
●
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Sekcia akrobatického rokenrolu a boogie-woogie l Z histórie

MAJSTROVSTVÁ SVETA (10 X ZLATO)
MLÁDEŽ a JUNIORI
kategória meno /kolektív mesto rok miesto
Mládež Martin Huska – Lena Tóthová Bratislava 1993 3. miesto

Juniori Roland Tóth – Diana Tóthová Ženeva 1995 7. miesto

Mládež Michal Dulanský – Andreja Romanová Ženeva 1995 5. miesto

Juniori Pavol Marušák – Lucia Rizmanová Eger 1996 1. miesto

Mládež Lukáš Bezák – Katarína Lapošová Lyon 1997 3. miesto

Youth Peter Valaský – Kristína Tranová St. Petersburg 1998 5.miesto
Juniori Michal Dulanský – Andreja Romanová St. Petersburg 1998 4. miesto
Juniori Gabriel Gaura - Petra Patlevičová St. Petersburg 1998 5. miesto
Mládež Viktor Dzvoník – Veronika Dzvoníková St. Petersburg 2001 5.miesto
Juniori Dušan Bala – Alena Prezbruchová St. Petersburg 2001 1. miesto
Mládež Filip Kočiš – Barborka Pálešová Bratislava 2002 1. miesto
Juniori Filip Kubiš – Michaela Sabová Bratislava 2002 4. miesto
Mládež Filip Kočiš – Lucia Vaneková Bratislava 2003 2. miesto
Mládež Michal Lehotský – Simona Galková Bratislava 2004 3. miesto
Juniori Šimon Kučera – Patrícia Vizinová St. Petersburg 2013 7. miesto

A - DOSPELÍ
kategória meno /kolektív mesto rok miesto
A - DOSPELÍ Milan Vyčítal – Lucia Borkaová Bratislava 1994 4. miesto

Peter Olej – Dáša Danihelová Schaffhausen 2001 6. miesto

Boogie - Woogie  SENIORS (OLDIES)
kategória meno /kolektív mesto rok miesto
SENIORI Ladislav Ruppeldt – Ingrid Švajčiaková Neuhausen 2000 3. miesto

Miroslav Žatko – Veronika Žatková Stuttgart 2013 3. miesto
Miroslav Žatko – Michaela Podmanická Marseille 2017 7. miesto

MAJSTROVSTVÁ SVETA (10 X ZLATO)
FORMÁCIE
kategória mesto rok miesto
párová juniorská formácia Lyon 1994 4. miesto

párová juniorská formácia Ženeva 1995 5. miesto

párová juniorská formácia Bratislava 1996 1. miesto

párová juniorská formácia Lyon 1999 2. miesto

párová juniorská formácia Bratislava 2000 1. miesto

párová juniorská formácia Flensburg 2001 1. miesto
párová juniorská formácia Riesa 2002 1. miesto
párová juniorská formácia Bratislava 2003 1. miesto
párová juniorská formácia Bratislava 2003 4. miesto
párová juniorská formácia Riesa 2004 3. miesto
párová juniorská formácia Luzern 2005 1. miesto
dievčenská formácia dospelí Baar 2006 3. miesto
párová juniorská formácia Baar 2007 1. miesto
dievčenská formácia dospelí Schaffhausen 2007 4. miesto
párová juniorská formácia Egenfelden 2008 3. miesto
dievčenská formácia dospelí Schaffhausen 2009 3. miesto
dievčenská formácia dospelí Viedeň 2010 3. miesto
dievčenská formácia dospelí St. Petersburg 2011 6. miesto
párová juniorská formácia Flensburg 2014 3. miesto

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY (6 X ZLATO
MLÁDEŽ a JUNIORI
kategória meno /kolektív mesto rok miesto
Mládež Rastislav Baňas – Diana Karaffová Weiz 1994 7. miesto
Juniori Bohuš Kuhajda – Gabriela Švagerková Weiz 1994 5. miesto
Mládež Janko Rizman – Andrea Chalásová Lyon 1995 3. miesto
Mládež Peter Valaský – Kristína Tranová Lyon 1995 5. miesto
Mládež Lukáš Bezák – Katarína Lapošová Lyon 1995 6. miesto
Juniori Pavol Marušák – Lucia Rizmanová Lyon 1995 3. miesto
Mládež Lukáš Bezák – Katarína Lapošová Ljublana 1996 1. miesto
Mládež Lukáš Bezák – Katarína Lapošová Plzeň 1997 3. miesto
Mládež Janko Rizman – Andrea Chalásová Plzeň 1997 1. miesto
Mládež Peter Valaský – Kristína Tranová Bütgenbach 1998 1. miesto
Juniori Dušan Balla – Alena Prezbruchová Riesa 2001 1. miesto
Mládež Filip Kočiš – Barborka Pálešová Trzic 2002 1. miesto

A - DOSPELÍ
kategória meno /kolektív mesto rok miesto
A - DOSPELÍ Milan Vyčítal – Lucia Ragasová Castelon 1997 6. miesto

Peter Olej – Dáša Danihelová Brémy 1999 7. miesto
Peter Olej – Dáša Danihelová Wiedeň 2000 5. miesto
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MAJSTROVSTVÁ EURÓPY (6 X ZLATO)
FORMÁCIE
kategória mesto rok miesto
párová juniorská formácia Bratislava 1994 3. miesto

párová juniorská formácia Montpellier 2003 1. miesto

párová juniorská formácia Montpellier 2003 4. miesto

dievčenská formácia junior Doobeln 2008 7. miesto

dievčenská formácia dospelí Schaffhausen 2011 7.miesto

párová juniorská formácia Rimini 2014 3. miesto

Boogie - Woogie
kategória meno /kolektív mesto rok miesto
SENIORI Miroslav Žatko – Veronika Žatková Stuttgart 2012 4. miesto

Miroslav Žatko – Michaela Podmanická Schaffhausen 2018 4. miesto

WORLD MASTERS (1 X ZLATO)
A - DOSPELÍ
kategória meno /kolektív mesto rok miesto
A - DOSPELÍ Milan Vyčítal – Lucia Borkaová Paríž 1994 6. miesto

Milan Vyčítal – Lucia Borkaová Bazilej 1994 3. miesto
Milan Vyčítal – Lucia Borkaová Bratislava 1994 5. miesto
Milan Vyčítal – Lucia Borkaová Mníchov 1994 5. miesto
Milan Vyčítal – Lucia Borkaová Viedeň 1994 4. miesto
Stanislav Kočiš – Barbara Vadovičová Paríž 1995 7. miesto
Stanislav Kočiš – Barbara Vadovičová Bazilej 1995 5. miesto
Stanislav Kočiš – Barbara Vadovičová Bratislava 1996 3. miesto
Ľuboš Beder – Jana Popluhárová Bratislava 1998 6. miesto
Milan Vyčítal – Lucia Ragasová Kapfenberg 1998 6. miesto
Milan Vyčítal – Lucia Ragasová Zürich 1999 7. miesto
Milan Vyčítal – Lucia Ragasová Mníchov 1999 6. miesto
Milan Vyčítal – Lucia Ragasová Lyon 1999 3. miesto
Peter Olej – Dáša Danihelová Lyon 1999 4. miesto
Peter Olej – Dáša Danihelová Eisenstadt 2000 3. miesto
Peter Olej – Dáša Danihelová Zürich 2000 6. miesto
Peter Olej – Dáša Danihelová Riesa 2000 5. miesto
Peter Olej – Dáša Danihelová Mníchov 2000 6. miesto
Peter Olej – Dáša Danihelová Zürich 2001 5. miesto
Peter Olej – Dáša Danihelová Riesa 2001 5. miesto
Peter Olej – Dáša Danihelová Mníchov 2001 6. miesto
Peter Olej – Dáša Danihelová Lyon 2001 2. miesto
Peter Olej – Dáša Danihelová Viedeň 2001 1. miesto
Peter Olej – Dáša Danihelová Riesa 2002 3. miesto
Filip Kočiš – Andrea Hrušková Graz 2014 4. miesto
Filip Kočiš – Andrea Hrušková Moskva 2014 4. miesto
Filip Kočiš – Andrea Hrušková Lyon 2015 6. miesto

OPEN
A - DOSPELÍ
kategória meno /kolektív mesto rok miesto
A - DOSPELÍ Milan Vyčítal – Lucia Borkaová German Open 1994 2. miesto

Milan Vyčítal – Lucia Borkaová Suisse Open 1994 6. miesto

SVETOVÝ POHÁR (13 X ZLATO)
MLÁDEŽ a JUNIORI
kategória meno /kolektív mesto rok miesto
Juniori Peter Valaský – Kristína Tranová Malibor 2000 7. miesto
Mládež Marek Balogh – Michaela Sabová Zielona Gora 2000 3. miesto
Juniori Lukáš Bezák – Katarína Lapošová Zielona Gora 2000 1. miesto
Juniori Peter Valaský – Kristína Tranová Eger 2000 2. miesto
Juniori Dušan Balla – Alena Prezbruchová Eger 2000 7. miesto
Juniori Peter Valaský – Kristína Tranová Grosuplje 2000 4. miesto
Mládež Viktor Dzvoník – Veronika Dzvoníková Bratislava 2001 2. miesto
Juniori Peter Valaský – Kristína Tranová Bratislava 2001 1. miesto
Juniori Dušan Balla – Alena Prezbruchová Bratislava 2001 2. miesto
Mládež Marcel Macík – Alexandra Timková Zielona Gora 2001 4. miesto
Juniori Peter Valaský – Kristína Tranová Zielona Gora 2001 1. miesto
Juniori Dušan Balla – Alena Prezbruchová Zielona Gora 2001 2. miesto
Juniori Filip Kubiš – Michaela Sabová Zielona Gora 2001 5. miesto
Juniori Dušan Balla – Alena Prezbruchová Kiev 2001 1. miesto
Mládež Filip Kočiš – Barbora Pálešová Lenart 2002 1. miesto
Mládež Filip Kočiš – Barbora Pálešová Obervart 2002 1. miesto
Mládež Filip Kočiš – Barbora Pálešová Debrecen 2002 1. miesto
Mládež Filip Kočiš – Barbora Pálešová Krakov 2002 1. miesto
Mládež Filip Kočiš – Lucia Vaneková Nimes 2003 1. miesto
Mládež Filip Kočiš – Lucia Vaneková Bad Hersfeld 2003 2. miesto
Mládež Michal Lehotský – Simona Galková Schaffhausen 2003 3. miesto
Mládež Tomáš Kuťka – Marcela Svetlanská Schaffhausen 2003 5. miesto
Juniori Jakub Timko – Martina Sabolová 2004 2. miesto
Mládež Jakub Timko – Martina Sabolová 2005 2. miesto
Mládež Dominik Takacs – Lucia Galková 2006 2. miesto
Juniori Filip Kočiš - Simona Galková Krakov 2007 5. miesto
Juniori Filip Kočiš - Simona Galková Lyon 2007 3. miesto
Mládež Matus Vojaček - Andrea Hrušková Szekesfehervar 2007 4. miesto
Juniori Filip Kočiš - Simona Galková Szekesfehervar 2007 2. miesto
Juniori Filip Kočiš - Simona Galková Jihlava 2007 4. miesto
Mládež Matus Vojaček - Andrea Hrušková Szekesfehervar 2007 5. miesto
Juniori Filip Kočiš - Simona Galková Oberwart 2007 7. miesto
Juniori Filip Kočiš - Simona Galková Velika Gorica 2007 2. miesto
Juniori Filip Kočiš - Simona Galková Ozd 2007 3. miesto
Juniori Samuel Luščan - Michaela Hrončeková Detva 2010 5. miesto
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SVETOVÝ POHÁR (13 X ZLATO)
MLÁDEŽ a JUNIORI
kategória meno /kolektív mesto rok miesto
Juniori Šimon Kučera – Patrícia Vizinová Sofia 2013 7. miesto
Juniori Šimon Kučera – Patrícia Vizinová Rimini 2013 2. miesto
Juniori Miroslav Lalík – Patrícia Vizinová Rimini 2014 3. miesto

Dance Show -Couples - DOSPELÍ
kategória meno /kolektív mesto rok miesto
DOSPELÍ Rasťo Baňas – Dominika Grajcarová Zielona Gora 2019 2. miesto

Boogie - Woogie SENIORS (OLDIES)
kategória meno /kolektív mesto rok miesto
SENIORI Miroslav Žatko – Veronika Žatková 2011 3. miesto

Miroslav Žatko – Veronika Žatková 2011 2. miesto
Miroslav Žatko – Veronika Žatková 2012 1. miesto
Miroslav Žatko – Veronika Žatková 2012 1.miesto
Miroslav Žatko – Veronika Žatková 2013 3. miesto
Miroslav Žatko – Veronika Žatková 2014 3. miesto
Miroslav Žatko – Veronika Žatková 2014 1. miesto

Miroslav Žatko – Veronika Žatková 2014 1. miesto

Miroslav Žatko – Veronika Žatková 2014 3. miesto
Miroslav Žatko – Veronika Žatková 2015 3. miesto
Miroslav Žatko – Michaela Podmanická 2018 5. miesto
Miroslav Žatko – Michaela Podmanická 2018 6. miesto
Miroslav Žatko – Michaela Podmanická 2019 6. miesto

EURÓPSKY POHÁR (2 X ZLATO)
B - DOSPELÍ
kategória meno /kolektív mesto rok miesto
B - DOSPELÍ Rastislav Baňas – Silvia Zeidlerová Krakov 2005 2. miesto

Rastislav Baňas – Silvia Zeidlerová Bratislava 2005 1. miesto
Rastislav Baňas – Silvia Zeidlerová Jihlava 2005 2. miesto
Ivan Zubo – Dominika Kühnelová Bratislava 2006 3. miesto
Rastislav Baňas – Lucia Galková Debrecen 2008 4. miesto
Rastislav Baňas – Lucia Galková Varberg SWE 2008 2. miesto
Tomáš Vasilčák - Ivana Kallová Varberg SWE 2008 7. miesto
Rastislav Baňas – Lucia Galková Krakov 2008 5. miesto
Filip Kočiš – Andrea Hrušková Krakov 2009 3. miesto
Filip Kočiš – Andrea Hrušková Bratislava 2009 5. miesto
Filip Kočiš – Andrea Hrušková Lyon 2010 1. miesto
Štefan Czeto – Zuzana Barutová Lyon 2010 3. miesto
Filip Kočiš – Andrea Hrušková Sveti Martin 2010 3. miesto
Filip Kočiš – Andrea Hrušková Krakov 2010 2. miesto
Filip Kočiš – Andrea Hrušková Detva 2010 2. miesto
Miroslav Lalík – Lucia Ivaničová Zagreb 2017 6. miesto

 Súťaže l Sekcia tanečného športu

Poradie  
Slovenského 
pohára za rok 2019
Tradične sa v rámci konania majstrovstiev Slovenska uskutočnilo aj slávnostné vyhlásenie výsledkov celkového poradia 
Slovenského pohára za rok 2019.
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d 1. Kuniak Oliver - Nemravová Valentína,  
PegaFun Dance Group Martin

2. Indro Dominik - Ferjancová Liana   
FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA

3. Duša Jakub - Hamranová Lara 
INTERKLUB Bratislava
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1. Oboňa Jaroslav - Antochshuk Olessya  
INTERKLUB Bratislava

2. Buda Patrik - Budová Silvia  
TK UNI-DANCE Bratislava

3. Cipár Dominik - Kožušníková Dominika 
TK DANSOVIA Bratislava
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d 1. Buda Patrik - Budová Silvia  
TK UNI-DANCE Bratislava

2. Korpás Gabriel - Murajdová Vanesa   
TŠK JUNILEV Levice

3. Tóth Daniel - Indrová Vanesa 
TK UNI-DANCE Bratislava
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1. Indro Dominik - Ferjancová Liana   
FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA

2. Duša Jakub - Hamranová Lara 
INTERKLUB Bratislava

3. Chovan Michal - Dudášová Rebeca 
FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA
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Reštart súťaží
Sekcia tanečného športu l Súťaže

Žilina Dance Cup 2020 – prvá súťaž po prvej vlne kovidu
Už niekoľko mesiacov Slovensko, rovnako ako celý svet, bojuje s pandémiou, ktorá i tanečníkov vyhnala z tréningových 

sál a zrušila mnoho súťaží. Preto keď po uvoľnení prvých obmedzení prišla možnosť organizovania kultúrnych a športových 
podujatí, privítali odvážni tanečníci bodovaciu súťaž v Žiline s nadšením. Uskutočnila sa 27. 6. 2020.

V tejto neľahkej situácii bolo pre nás v TŠK TOP DANCE 
Žilina veľkou výzvou zabezpečiť všetky protiepidemiologické 
opatrenia a zorganizovať pritom súťaž na rovnakej úrovni 
ako po minulé roky. Ale veríme, že zúčastnení tanečníci i 
diváci by s nami súhlasili, ak povieme, že všetko vyšlo na 
jednotku.

Aj napriek tomu, že prihlásených párov bolo o niečo menej 
než v uplynulých rokoch, atmosféru spolu s divákmi vytvorili 
skvelú. Bolo síce nemožné opätovať úsmev tanečníkom cez 
povinné rúška na tvári a ťažké nahlas povzbudzovať, ale 
radosť z tanca, z výkonov a umiestnení bola viditeľná na 
každom kroku. Rovnako komplikované podmienky mali aj 
funkcionári súťaže a rozhodcovia, ktorí hodnotili po celý čas 
s rúškami na tvári. .

Počítanie prítomných a odchádzajúcich, pravidelná 
dezinfekcia priestorov, vzdialenejšie umiestnenie stolov, odovzdávanie ocenení bez podania rúk a, samozrejme, všade 
spomínané prekrytie dýchacích ciest boli najdôležitejšie opatrenia, ktoré museli byť počas súťaže dodržané. Chýbal tiež 
spoločný nástup párov pred vyhlásením výsledkov a medaily odovzdával okrem organizátorov aj primátor Žiliny, Peter 
Fiabáne, len do rúk víťazom, ktorí si ich sami zavesili na krk. 

Tešíme sa, že sa nám podarilo to, na čo mnohí niekoľko mesiacov čakali. Zorganizovať bodovaciu súťaž, aby mohli tanečníci 
SZTŠ opäť cítiť radosť z tanca, ktorú odovzdajú divákom, aby si mohli porovnať natrénované zručnosti, aby mali motiváciu a 
chuť trénovať ďalej.

Veríme, že v nadchádzajúcich mesiacoch sa opäť stretneme na tanečnom parkete a prajeme všetkým pevné zdravie.
TŠK TOP DANCE Žilina

Zvolenský tanečný parket 2020 vystihol správny čas
FÁBERE DANCE TEAM SLOVAKIA usporiadal v sobotu 25. júla 2020 v športovej hale Technickej univerzity vo Zvolene 

súťaž v spoločenských tancoch – Zvolenský tanečný parket 2020.
Bodovacie a pohárové súťaže prebiehali vo výkonnostných triedach E, D, C, B pre kategórie Deti I, Deti II, Junior I, Junior 

II a kategóriu Dospelí. Súťažné tanečné páry predviedli svoje športové výkony v latinskoamerických tancoch – samba, čača, 
rumba, paso doble, jive a v štandardných tancoch – waltz, tango, viedenský valčík, slowfox a quickstep. Ich súpermi boli páry 
z tanečných klubov zo Slovenska, z Maďarska a Rakúska. Súťaž mala vynikajúcu úroveň, o čom svedčí aj účasť prihlásených 
párov.

Juraj Fáber myslel aj na svojich najmladších začínajúcich tanečníkov. Počas súťažného dňa vytvoril časový priestor, kde si 
mohli malí tanečníci vyskúšať, aký je to pocit, tancovať na veľkom tanečnom parkete pred očami divákov. Tieto vystúpenia 
im prinesú množstvo skúseností a pripravia ich na súťažnú športovú kariéru. Dievčenská tanečná skupina Marilyn z Banskej 
Bystrice, ktorá je súčasťou Fáber Dance Teamu Slovakia, predstavila svoju plesovú choreografiu ako program počas súťaží.

Podľa týchto slov sa zdá, že to bola súťaž ako každá iná… No táto bola predsa trochu iná. Predchádzalo jej zvláštne obdobie 

pre nás všetkých. Obdobie, keď nebolo počuť z tanečných sál 
tóny hudby, šatne ostali prázdne, tanečné topánky uložené 
na poličke, všetko stíchlo… tanečné páry a športové kluby 
prechádzali veľkou skúškou, ako zvládnuť situáciu, ktorá 
práve nastala. Krajinu aj svet na chvíľu ovládol koronavírus 
Covid 19. Prišli prísne nariadenia vlády o zákazoch 
stretávania sa, zákaz organizovania spoločenských podujatí 
a mnoho ďalších opatrení, ktoré bolo potrebné dôkladne 
dodržiavať. Ako zvládnuť takúto situáciu? Túto otázku si 
kládol určite každý z nás. Hľadali sme preto nové spôsoby 
a riešenia, ako trénovať a udržiavať si kondíciu pre budúce 
pokračovanie tanečného života.  

Po náročnom období prišlo mierne uvoľnenie 
protiepidemiologických opatrení a tanečnú súťaž Zvolenský 
tanečný parket bolo možné zorganizovať, avšak pri prísnejších organizačných opatreniach. Po konzultáciách a poradenstve 
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a prijatí náležitých hygienických opatrení – rúška pre 
rozhodcov a divákov, dezinfekcia pri vstupe do športovej haly a pravidelné kontrolovanie počtu divákov v hale umožnilo 
nakoniec plynulý priebeh súťaže. Leto vrcholilo, prázdniny boli v plnom prúde, no tanečný parket bol plný párov, ktoré si 
konečne vychutnávali súťažnú atmosféru.

Vajnorský tanečný pohár – krátka správa o nadšení a radosti
V sobotu 5. septembra sa uskutočnila vo Vajnoroch súťaž v tanečnom športe Vajnorský tanečný pohár, ktorú organizoval 

Interklub Bratislava. 
V dome kultúry vo Vajnoroch panovala od rána radosť. Vonku bolo krásne horúce leto, vnútri v pekne upravenej a príjemne 

chladnej sále zavládlo hneď od rána nadšenie. Priam bolo cítiť, ako sa dievčatká a chlapci, ale aj dospelí súťažiaci a aj ich 
tréneri a rodinní príslušníci tešia, že konečne, po dlhom čase – po viac ako 6 mesiacoch – sa koná v našom regióne súťaž v 
tanečnom športe. (Posledná, predkoronová súťaž bola 29. 2. v Pezinku.) 

Všetci prítomní boli veľmi disciplinovaní a dodržiavali hygienické nariadenia.
Organizátorom súťaže sa podarilo vyčariť úžasnú atmosféru. Vedúci súťaže Eduard Slimák sršal ako vždy vtipom a členovia 

Interklubu na všetkých potrebných postoch prispievali k úspechu podujatia. Ľubka s Majom vítali súťažiacich pri príchode a 
mali na starosti bufet, Maťo bol super dídžej, Anka Slimáková pripravila rozhodcom vynikajúce pohostenie (byť rozhodkyňou, 
tak vždy idem s nadšením na súťaž organizovanú Interklubom!), ja som podávala rozhodcom kávu a Dominika so Zdenom 
odovzdávali víťazom trofeje. 

Príjemná atmosféra a snaha prispieť k úspechu podujatia 
sa dali priam krájať. No krájali sa len vlastnoručne vyrobené 
koláčiky, ktoré priniesli mnohé šikovné mamičky súťažiacich 
detí. Zdalo sa, že nielen súťažiaci, ale aj ich tréneri a rodinní 
príslušníci, ba aj rozhodcovi sa tešia, že sa môžu stretnúť a 
že po dlhom čase si zmerajú sily nadšenci tohto náročného a 
ušľachtilého športu.   

Radosť a dobrý pocit si odniesli malí aj väčší tanečníci a 
všetci prítomní so sebou. 

Dúfame, že čoskoro sa uskutočnia ďalšie a ďalšie súťaže v 
tanečnom športe. Pri dodržaní všetkých nariadení sa to dá, 
pretože my Slováci sme múdri a disciplinovaní. 

Športu trikrát nazdar! A najmä nášmu krásnemu 
tanečnému športu, štandardným aj latinskoamerickým 
tancom! 
Erika Mináriková
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Majstrovstvá SR 2020 
v latinskoamerických tancoch
Na majstrovstvá Slovenska v latinskoamerických tancoch, ktoré organizoval Juraj Fáber a jeho Fáber Dance Team Slovakia 
v Banskej Bystrici 12.9.2020, sme si skutočne dlho počkali. Aj keď je koronavírus ešte stále prítomný, páry sa očividne 
nenechali vyľakať a v potešujúcich počtoch sa zúčasntili majstrovstiev. 

MSR SENIORI III LAT
Ani Covidom-19 najohrozenejšia veková kategória sa nevzdala svojich majstrovstiev. Najlepšie boli pripravení podľa 
hodnotenia poroty manželia Frtúsovci z klubu Dance Attack Lučenec, ktorí bez zaváhania obhájili minuloročné prvenstvo.

Finále
1. Igor Frtús - Beáta Frtúsová Dance Attack Lučenec
2. Ľudovít Moder - Mirka Zbojeková TK M -DANCE Hlohovec
3. Ľubomír Hochvart - Iveta Hochvartová Dance Attack Lučenec

MSR SENIORI II LAT
Aj keď v minulom roku v tejto kategórii na majstrovstvách súťažilo trocha viac párov, entuziazmu zo súťaženia a tanca im to 
neubralo a páry senior II si podelili finálové umiestnenie rovnako ako v roku 2019. Najúspešnejší boli podľa očakávania naši 
ešte stále úradujúci svetoví šampióni - manželia František a Miriam Bérešovci z TC Meteor Košice.

Finále
1. František Béreš - Miriam Bérešová TC METEOR Košice
2. Branislav Šúkala - Zuzana Šúkalová TK DUKLA Trenčín
3. Branislav Košťál - Alena Košťálová TŠK TOP DANCE Žilina

Sekcia tanečného športu l Súťaže

Igor Frtús - Beáta Frtúsová
Majstri SR 2020 v LAT v kategórii Seniori III

František Béreš - Miriam Bérešová
Majstri SR 2020 v LAT v kategórii Seniori II

(Foto: Jozef Harangozó)
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MSR SENIORI I LAT
Aj v tejto kategórii máme staronového majstra. Pár z TK Ellegance Košice Iveta Vargová a Pasquale Maiello jednoznačne 
obhájil minuloročné prvenstvo.

Finále
1. Pasquale Maiello - Iveta Vargová TK ELLEGANCE Košice
2. Pavol Zalom - Blažena Zalomová Dance Passion Bratislava
3. Miroslav Nosáľ – Eva Nosáľová Dance Attack Lučenec

MSR Mládež LAT
V jednej z najpočetnejších (25 párov) a dovolíme si tvrdiť, aj v jednej z najsilnejších vekových kategórií posledných rokov si 
konečne svoj vytúžený majstrovský titul v latine vybojovali súrodenci Patrik a Silvia Budovci, ktorí zvíťazili bez zaváhania vo 
všetkých piatich tancoch a získali tak v tomto roku majstrovský hetrik (pričom tento titul bol už ich spoločným 18. v kariére).
Príjemným prekvapením bol pár na druhom mieste (D. Drábik a K. Omastová – TŠC TŠ Keller Nové Zámky), ktorý sa po 
dlhšej prestávke objavil opäť v tomto zložení a bez problémov a zaslúžene vylovil z bystrického rybníka pomyselné striebro. 
Pochvalu si zaslúži aj pár, ktorý získal bronzovú pozíciu (A. Belko a V. Stoye – Dance Attack Lučenec), ktorý predviedol 
kompaktný elegantný výkon. Zvyšní finalisti sa do finále prebojovali pomerne presvedčivo, za výkonom medailistov však 
(najmä technicky) zatiaľ zaostávajú. Zo semifinalistov si pozornosť zaslúžia páry I. Rumi a K. Bachoríková (Welcome Trnava) 
a M. Balažovjech a Ch. Habajová (Dukla Trenčín), ktorí výsledkovo skončili v hornej polovici semifinále.

Finále
1. Patrik Buda - Silvia Budová TK UNI -DANCE Bratislava
2. Dominik Drábik - Karolin Omastová TŠC TŠ KELLER Nové Zámky
3. Adrián Belko - Vivien Stoye DANCE ATTACK Lučenec
4. Kristóf Tamás Kis - Mária Nagyová TŠK VIVA Nové Zámky
5. Dominik Indro - Liana Ferjancová FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA
6. Martin Poliak - Lenka Farkašová TK WELCOME Trnava

Pasquale Maiello - Iveta Vargová
Majstri SR 2020 v LAT v kategórii Seniori I

Dominik Drábik - Karolin Omastová
Vicemajstri SR 2020 v LAT v kategórii Mládež

Patrik Buda - Silvia Budová
Majstri SR 2020 v LAT v kategórii Mládež

Sekcia tanečného športu l Súťaže
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MSR JUNIORI II LAT
Po majstrovskom titule v roku 2018 v kategórii junior I si prvú priečku v roku 2020 s veľkou radosťou zopakovali Jakub Duša 
a Lara Hamranová (reprezentanti Interklubu Bratislava). Za kvalitný výkon možno pochváliť aj strieborných E.  Polscina 
a K. Komáčkovú z Lafranconi Bratislava (tu došlo k očividnému zlepšeniu najmä u partnerky). Bronzoví medailisti O. Kuniak 
a V. Nemravová (Pegafun DG Martin) pôsobili oproti MSR v 10 T v januári taktiež oveľa latinskejšie a technicky zrelšie 
(partnerka sa prezentovala už tradične dokonalým stylingom). Zo semifinalistov sa súťaž mimoriadne vydarila reprezentantom 
Ellegance Košice M. Maruščákovi a M. Borovskej (7. miesto) Zúčastnilo sa 23 párov.

Finále
1. Jakub Duša - Lara Hamranová INTERKLUB Bratislava
2. Egor Polscin - Karolína Komáčková VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava
3. Oliver Kuniak - Valentína Nemravová PegaFun Dance Group Martin
4. David Szekeres - Aneta Vrablanská TŠK VIVA Nové Zámky
5. Richard Sabo - Jana Budová TK UNI -DANCE Bratislava
6. Robert Elias Mandinec - Elizabeth Satinová FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA

MSR JUNIORI I LAT
Najmladšia a najpočetnejšia veková kategória majstrovstiev (30 párov) si s jednoznačným známkovým predstihom zachovala 
minuloročného majstra, pár reprezentujúci klub KST PETAN Pezinok pri TC Charizma, Marco Kmeťka a Sofia Zubčáková. Aj 
tento pár v tomto roku vybojoval majstrovský hetrik. Druhé miesto bolo veľkým prekvapením pre reprezentantov Uni -Dance 
Bratislava R. Horvátha a Y. Shabatko. Tým dlhá prestávka očividne pomohla vyrovnať hendikep krátkej spoločnej kariéry 
a striebornú pozíciu získali vo všetkých súťažných kolách. Páry na ďalších finálových pozíciách zviedli boj o každú známku 
a rozdiely medzi nimi boli minimálne.

Finále
1. Marco Kmeťka - Sofia Zubčáková KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA
2. Rastislav Horváth - Yeva Shabatko TK UNI -DANCE Bratislava
3. Oliver Kasa - Viktória Polláková KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA
4. Tomáš Tokár - Sofia Vinczeová Dance Attack Lučenec
5. Sean Bačiak - Veronika Vilémová TC ELEGANZA Bratislava
6. Kristián Šimko - Simona Chovanová TK WELCOME Trnava

Sekcia tanečného športu l Súťaže

Jakub Duša - Lara Hamranová
Majstri SR 2020 v LAT v kategórii Juniori II

Rastislav Horváth - Yeva Shabatko
Vicemajstri SR 2020 v LAT v kategórii Juniori I

Marco Kmeťka - Sofia Zubčáková
Majstri SR 2020 v LAT v kategórii Juniori I
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MSR Do 21 LAT
Bohato bola tento rok obsadená aj kategória do 21 rokov, v ktorej si zmeralo sily 26 párov. Po menších technických 
problémoch s hodnotiacimi zariadeniami vo finále, ktoré boli jediným technickým uzlíkom na celom priebehu MSR, si prvé 
miesto s prehľadom vytancovali Artem Oberemok a Ema Tomášová zo SUN DANCE ACADEMY Bratislava, ktorí sa na súťažné 
parkety vrátili po 10-mesačnej prestávke spôsobenej operáciou nohy partnera a ktorí zvíťazili s neuveriteľným náskokom 
8,5 boda! Strieborní Krisztián Poništ s Flórou Majtánovou (TŠC TŠ KELLER Nové Zámky, zverenci manželov Tankovcov) 
patrili k najväčším prekvapeniam týchto majstrovstiev. Pomerne hladko si bronzovú priečku vybojovali reprezentanti Grácie 
Michalovce Marco Czetö a Deniska Fajnerová (vlani v tejto skupine tancov skončili na 4. mieste).

Finále
1. Artem Oberemok - Ema Tomášová SUN DANCE ACADEMY Bratislava
2. Krisztián Poništ - Flóra Majtánová TŠC TŠ KELLER Nové Zámky
3. Marco Czetö - Denisa Fajnerová TK GRÁCIA Michalovce
4. Dominik Indro - Liana Ferjancová FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA
5. Marek Rebro - Patrícia Piešťanská TK WELCOME Trnava
6. Andrej Balko - Laura Nawabi Korienková AKADÉMIA TANCA Nitra

MSR Dospelí LAT
V hlavnej kategórii nakoniec súťažilo 15 z pôvodne prihlásených 20 párov. Po prvýkrát sa z majstrovského titulu tešili Tomáš 
Baka a Orsolya Farkasová z TK UNI -DANCE Bratislava. Vďaka novému spôsobu hodnotenia (AJS 3.0) sme mali možnosť 
v priamom prenose sledovať súboj s párom na druhej priečke, Radovanom Kurincom a Eliškou Lenčešovou z TK WELCOME 
Trnava. Radovan s Eliškou prekvapujúco nezaostávali bodovo ani po ťažkostiach s kŕčom v chodidle partnera počas tanca 
cha -cha. Oba top páry reprezentujú celkom inú líniu súčasnej latiny a očakávaný súboj medzi nimi bol naozaj veľmi tesný 
a divácky atraktívny. Tesný bodový súboj prebehol aj o tretie a štvrté miesto. Pódiového umiestnenia sa nakoniec dočkali 
Matej Štec a Elena Popova z TK UNI -DANCE Bratislava, ktorí po prvý raz vo svojej spoločnej kariére odhodili zábrany 
desiatkárov a predviedli technicky korektnú a výrazovo vyzretú latinu. Zatiaľ najlepší spoločný výkon na MSR v doterajšej 
kariére podal aj pár na štvrtej priečke – Jaroslav Oboňa a Olessya Antochshuk (Interklub Bratislava). Zvyšné dva finálové páry 
nateraz na svojimi konkurentmi technicky zaostali.

Artem Oberemok - Ema Tomášová
Majstri SR 2020 v LAT v kategórii Do 21

Jaroslav Ihring - Natália Varechová
6. miesto MSR 2020 v LAT v kategórii Dospelí

Krisztián Poništ - Flóra Majtánová
Vicemajstri SR 2020 v LAT v kategórii Do 21

Sekcia tanečného športu l Súťaže
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Finále
1. Tomáš Baka - Orsolya Farkasová TK UNI -DANCE Bratislava
2. Radovan Kurinec - Eliška Lenčešová TK WELCOME Trnava
3. Matej Štec - Elena Popova TK UNI -DANCE Bratislava
4. Jaroslav Oboňa - Olessya Antochshuk INTERKLUB Bratislava
5. Dominik Cipár - Dominika Kožušníková TK DANSOVIA Bratislava
6. Jaroslav Ihring - Natália Varechová TŠK STELLA Žiar nad Hronom

Napriek mnohomesačnému čakaniu a záplave rúšok na tvárach rozhodcov aj divákov to boli krásne majstrovstvá a príjemný 
reštart významných súťaží na slovenských tanečných parketoch, za ktorý Banskej Bystrici úprimne ďakujeme!

Sekcia tanečného športu l Súťaže

Jaroslav Oboňa - Olessya Antochshuk
4. miesto MSR 2020 v LAT v kategórii Dospelí

Dominik Cipár - Dominika Kožušníková
5. miesto MSR 2020 v LAT v kategórii Dospelí

Matej Štec - Elena Popova
3. miesto MSR 2020 v LAT v kategórii Dospelí

Radovan Kurinec - Eliška Lenčešová
Vicemajstri SR 2020 v LAT v kategórii Dospelí

Tomáš Baka - Orsolya Farkasová
Majstri SR 2020 v LAT v kategórii Dospelí
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V čase rušenia väčšiny národných a všetkých 
medzinárodných tanečnošportových súťaží, zákazu, ktorý 
trval celú jar, si dal na chvíľku prestávku v lete a na 
začiatku jesene… ale ktorý aktuálne opäť pokračuje, sa 
uskutočnil jediný oficiálny šampionát – európska desiatka 
dospelých. Jediná biela vrana, ktorej sa podarilo prekabátiť 
koronu a presvedčiť váhavých, sa uskutočnila na území 
bašty desiatkárov – druhého najväčšieho dánskeho mesta 
Aarhus ležiaceho na pobreží Jutského polostrova.

Trocha súhrou šťastných okolností, ale najmä vďaka 
vytrvalosti a tvrdohlavej neústupnosti hlavných 
organizátorov, ktorými neboli nikto menší ako Ashley 
Williamson a Bjorn Bitch (9-násobní svetoví šampióni), 
sa nádeje a sny európskych tanečníkov naplnili a súťaž 
sa konala! Prvá a nadlho posledná oficiálna titulárna 

súťaž WDSF „postcovidného obdobia“ bola testom, 
ako sa organizátori popasujú s desiatkami národných 
i medzinárodných hygienických opatrení, obmedzení 
a zákazov, medzi ktorými nosenie rúšok bolo asi tým 
najbanálnejším. Špeciálny režim v hoteloch, pri transferoch 
do haly, v šatniach, stále kontroly v hale… Nič z toho 
nemohlo zastaviť súťažechtivý dav desiatkarov z celej  
Európy, ktorých sa nakoniec nazbieralo 46 (23 párov z 23 
krajín). 

Svetová federácia mala tentoraz problém zložiť aj 
rozhodcovský zbor. Niektorí vybraní porotcovia mali 
problém s národným lockdownom či s karanténou, iní mali 
problém s dopravou, keďže objem letov výrazne poklesol 
a z niektorých destinácií nelietalo vôbec nič… Nakoniec sa 
však podarilo zvládnuť aj tento „zádrheľ“ a porota v Aarhuse 
zasadla v tomto reprezentatívnom zložení:
Anita Langset, Luca Bussoletti, Alan Winter, Julie Fryer, 
Jesper Birkehoj, Alexey Silde, Peter Ivanič, Illes Valentin, 
Lorena Costa Lozano, Lubos Novotny, Elzbieta Majewska, 
Sergejs Sinkins.

Ako sme už spomenuli, štartovné pole pozostávalo z 23 párov 
(súťažilo nakoniec 22 párov, pretože pár z Azerbajdžanu 
nebol hodnotený pre problémy s pasom) a už od začiatku 
bolo jasné, že korona a s ňou spojená vynútená prestávka 
v trénovaní a súťažení značne zamieša výsledkami. Niektoré 
úspešné páry z nedávnej minulosti ukončili súťažnú činnosť, 
iné sa rozišli, ďalšie túto súťaž jednoducho z rôznych 
dôvodov vynechali. Na ich miesto sa však postavila silná 
mladá generácia neznámych, ale často veľmi kvalitných 
párov. Z ostrieľaných párov, úspešných v minulých rokoch, 
zostalo v zozname účastníkov práve dosť mien na to, aby 
sa výsledok nedal predvídať a súťaž bola o to zaujímavejšia 
a náročnejšia…

Sekcia tanečného športu l Súťaže

Majstrovstvá Európy 
v 10 tancoch 
26. 9. 2020, Aarhus, Dánsko
Foto: Ingelis Oerum - Dance Photographer

Slovensko po tretí raz na ME zastupovali naši úradujúci 
majstri Matej Štec a Elena Popova (TK Uni -Dance BA), ktorí 
obhajovali finále z roku 2019 (6. miesto v Košiciach), ale aj 
semifinále z MS 2018 (9. miesto vo Varšave) či dvojnásobné 
finále Európskeho pohára v tejto disciplíne (2016 Ústí na 
Labem a 2017 Dnipro). Chceli si však iste napraviť aj trpkú 
chuť po nie celkom vydarenom desiatkarskom svetovom 
šampionáte v Moskve a dokázať, že aj bez výhody domáceho 
prostredia dokážu podať kvalitný výkon a potvrdiť, že patria 
do európskej a svetovej špičky v tejto disciplíne. Do súťaže 
vstúpili vo veľmi pozitívnom mode – už v prvom kole 
predviedli tradične kompaktný a kvalitný štandard, ale najmä 
výrazne vyzretejšiu a opticky agresívnejšiu latinu, čo stačilo 
na priebežné 6. miesto. V krutom site kvalifikačného kola 
zostalo visieť viacero kandidátov na finálové a semifinálové 
pozície (za všetkých spomeňme páry Szabo - Vujić 
z Chorvátska, viacnásobní semifinalisti ME a MS, Adraus - 
Lesniak z Nemecka, semifinalisti ME 2019, či Grabenwoeger 
- Cremar z Rakúska, finalisti ME mládeže 2019). Naopak, 
výkonom a prvým postupom do semifinále vo svojej kariére 
šokovali novozložení majstri Holandska (Hemmelmayr - 
Kats, 12. miesto) či donedávna nevýrazní Rumuni (Albigese - 
Isaincu, 9. miesto) a určite najviac nenápadní, ale kompaktní 
a pracovití Španieli (Stuzmania - Dominguez Garcia, 7. 
miesto). Postup ostatných semifinalistov sa papierovo 
v podstate predpokladal.

V semifinále boli výkony párov oveľa kvalitnejšie ako v prvom 
kole. Z tucta semifinalistov sa výrazne kvalitatívne aj bodovo 
odčlenila od zvyšného pelotónu trojica favoritov (Rusko, 
Ukrajina a Dánsko). Nás môže veľmi tešiť, že z nečakaného 
4. miesta do finále hladko a neohrozene prebojovali aj naši 
reprezentanti a podaril sa im husársky kúsok – ako prvý 
slovenský dospelý pár v histórii dokázali postúpiť medzi 
šesť najlepších párov starého kontinentu dvakrát za sebou 
a obhájiť tak svoju pozíciu medzi kombinačnou elitou!
Na finále sa čakalo dlho -predlho, najmä pre výpadky 
elektrického prúdu, ale to nič neubralo z atmosféry veľkého 
a kvalitného zápolenia. V ňom s prehľadom zvíťazili 
reprezentanti Ruska Khrzanovskiy - Likhina (v roku 2019 
boli v Košiaciach strieborní), pred ukrajinsko -americkým 
párom Williamson - Myshko (bronzoví medailisti ME 
a piaty pár MS 2019). Z reprezentácie USA prebehli pod 
červeno -bielu zástavu Dánskeho kráľovstva súrodenci 
Williamsovci – a dobre spravili! V domácom prostredí (pár 
má dvojité občianstvo a roky žije v Aarhuse) dosiahli zatiaľ 
najlepší výsledok spoločnej kariéry – bronz na ME. Naše 
želiezka v ohni potvrdili silnejší štandard (v ktorom skončili 
na priebežnom 5. mieste). Výkon v latine stačil na šieste 
miesto, čo znamenalo celkovo skóre 314,04 bodu a konečné 
6. miesto. Celkové výsledky finále aj ostatných kôl ponúkame 
v prehľadnej tabuľke: 
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FINÁLE
1. Semen Khrzhanovskiy - Elizaveta Lykhina, RUS
2. Earle Williamson - Veronika Myshko, UKR
3. Errol Williamson - Ami Williamson, DEN
4. Einoras Degutis - Ugne Bliujute, LTU
5. Gleb Bannikov - Ada Varstala, FIN
6. Matej Štec - Elena Popova, SVK
SEMIFINÁLE
7. Edgar Sztuce Vel Stuzmania - Gemma Garcia, ESP
8. Akim Pekunov - Masa Kastelic, SLO
9. Michele Albigese - Isaincu Anelise Christiana, ROU
10. Jean Francois Gueudry - Ilmira Yarullina, FRA
11. Nicolo Barbizi - Sara Ros Jakobsdottir, ISL
12. Oskar Hemmelmayr - Rozetta Kats, NED
1. KOLO
13. Davide Corrodi - Maja Kucharczyk, SUI
14. Philip Andraus - Virginia Lesniak, GER
15. Tim Grabenwoeger - Cremar Natalie , AUT
16. Szabo Viktor - Vanja Vujic, CRO
17. Lorenzo Alberetti - Martina Dionigi, ITA
18. Kristo Kama - Mariann Hendrikson, EST
19. Dawid Kurzawa - Kamilla Anuszkiewicz, POL
20. Jiri Kejzar - Barbora Koskova, CZE
21. Sverre Orjasaeter Fjellstad - Ronja Oestensvik, NOR
22. Maksim Gorelov - Marija Ance Reca, LAT
NEKLASIFIKOVANÝ PÁR
DSQ Egor Nikolaev - Aleksandra Raskatova, AZE

Boli to nevšedné majstrovstvá, ktoré nepochybne vojdú do 
dejín tanečného športu. Svetového tanečného športu preto, 
lebo boli prvou titulárkou po prvom celosvetovom tanečnom 
lockdowne. Do histórie slovenského tanečného športu sa 
zapíšu preto, lebo priniesli našim farbám historické tretie 
finále na európskom šampionáte dospelých od roku 1959. 
Ďakujeme našim tanečníkom aj ich trénerom a prajeme 
všetkým našim párom, aby sme o podobných krásnych 
momentoch mohli písať čo najčastejšie.

SZTŠ mal zastúpenie v porote na 
vrcholnom podujatí dospelých v tejto 
disciplíne už tretí rok za sebou, 
tentokrát v osobe športového riaditeľa 
p. Petra Ivaniča. Redakcia TŠ preto 
využila možnosť položiť mu zopár 
otázok k týmto nesporne historickým 
ME.

Ako ste sa cítili, keď ste dostali 
nomináciu na súťaž v Aarhuse? 
Odlišoval sa váš pocit oproti 
iným nomináciám na titulárne 
podujatia, ktorých ste v minulosti 
hodnotili nemálo?
Každá nominácia na ME alebo na 
MS je pre rozhodcu česť a zároveň 
uznanie. Kým páry o nomináciu 

bojujú na národných majstrovstvách, 
rozhodcovia nemajú takúto možnosť. 
Neznamená to však, že svoju nomináciu 
nevedia vo väčšej či menšej miere 
ovplyvniť. Musia splniť kvalifikačné 
predpoklady na „A“ licenciu (všeobecný 
test, skúšky z absolútneho hodnotenia), 
kontinuálne plniť licenčné podmienky, 
ktoré pozostávajú z ročnej platby a zo 
zahraničných seminárov, účasť na 
školeniach pre špeciálne disciplíny ako 
formácie či showdance. Ich hodnotenia 
zo súťaží, nielen štatutárnych, sú 
podrobované analýzam a spolu so 
správaním sú pod drobnohľadom 
funkcionárov WDSF. Napriek týmto 
neľahkým kritériám existujú stovky 
potenciálnych rozhodcov, pričom len 
niekoľko desiatok dostane v danom 
roku nomináciu. Kolegovia, ktorí sa 
môžu pýšiť titulom majstra sveta, sú 
pochopiteľne nasadzovaní častejšie ako 
my, ktorí sme počas aktívnej kariéry 
tanečníka veľkú stopu vo svetovom 

tanci nezanechali.
Nominácia do Aarhusu ma preto 
potešila, hlavne po období, keď sa 
doma ani vo svete súťaže nekonali. 
Odlišná bola len príprava na 
cestu. Musel som zisťovať a stále 
kontrolovať podmienky vstupu do 
jednotlivých krajín, minimalizovať 
počet krajín tranzitu, prispôsobiť let 
požiadavkám organizátora, ale aj našim 
pandemickým predpisom a semaforu 
tranzitných krajín. Tak ako naša 
vláda, aj zahraničie menilo podmienky 
cestovania nepredvídateľne. Ku 
covidu sa staviam s rešpektom, ale 
nie so strachom, preto som žiadne 
obavy vyplývajúce z pandémie nemal. 
Počas celého pobytu som sa správal 

zodpovedne, rúško som používal podľa 
miestnych nariadení platných v danej 
krajine a na konkrétnom mieste. Veril 
som organizátorovi, že urobí všetko 
pre bezpečné prostredie nielen počas 
súťaže, ale počas celého pobytu. Podľa 
správy od organizátora ani po 12 dňoch 
od súťaže nemal nikto z účastníkov 
príznaky ochorenia.

Aká bola tanečná úroveň 
súťažiacich párov po jarnej 
covidovej pauze?
Súťaže v 10 T sa všeobecne vyznačujú 
rozdielnou úrovňou párov aj 
výkonov v štandardných, resp. 
v latinskoamerických tancoch. 
Viaceré krajiny reprezentovali skôr 
mladšie páry tesne nad 21 rokov, 
lebo staršie páry sa už špecializujú na 
jednu skupinu tancov. U juniorov či 
mládežníkov je 10 T skôr pravidlom ako 
výnimkou, preto je ich úroveň v ŠTT 
a v LAT vyrovnanejšia. V kategórii 

Dospelých len málo párov vykazuje 
pomerne vysokú a pritom porovnateľnú 
výkonnosť v oboch skupinách tancov. 
Zopár ich bolo aj medzi štartujúcimi, 
napríklad Semen Khrzhanovskiy - 
Elizaveta Lykhina (RUS), alebo Earle 
Williamson - Veronika Myshko (UKR).
Vynútená súťažná prestávka 
poznamenala zúčastnené páry. Hoci 
mnohé sa na ME zjavne pripravovali, 
prvé kolo bolo dosť rozpačité. 
Väčšine párov chýbala súťažná forma 
a prezentácia. Našťastie, vyspelejšie 
páry sa z kola na kolo spamätávali 
a finálové výkony sa už ničím 
neodlišovali od iných ročníkov.

Prekvapilo vás niečo (pozitívne 
či negatívne) na organizácii 
podujatia? Pobavilo vás niečo 
konkrétne?
Na súťaže v Aarhuse som mal len dobré 
referencie od párov aj od rozhodcov. 
Hoci tieto ME boli mojou premiérou 
v Dánsku, organizátori nesklamali ani 
pri náročných podmienkach. Vynaložili 
veľmi veľké úsilie, aby presvedčili 
vedenie WDSF aj miestne orgány, že 
súťaž dokážu bezpečne zorganizovať. 
Som rád, že SZTŠ rovnako ako 
ostatné európske zväzy účasťou 
svojich reprezentantov vo vysokej 
miere podporili súťaž. Na rozdiel od 
Slovenska platili pre Dánsko miernejšie 
protipandemické opatrenia, ktoré 
sa však práve počas víkendu menili. 
Tak sme zažili niekoľko kuriozít. Kým 
v sobotu sme do hotelovej reštaurácie 
vstupovali bez rúšok, ale jedlo sme 
si naberali v rukaviciach, tak od 
nedele boli už rúška povinné. Pokiaľ 
diváci na súťaži sedeli, nemuseli mať 
rúška. Ak stáli alebo sa pohybovali, 
tak už povinne v rúškach. Hymna 
pre víťazov mala preto jedinečnú 
choreografiu - najprv si obecenstvo 
nasadilo rúška, potom všetci vstali, po 
hymne sa usadili a si opäť sňali rúška. 
Podľa dánskych predpisov sme mohli 
hodnotiť bez rúška, čo bola veľká 
výhoda. Veľmi príjemným vyplnením 
prestávok, ktorých je pri súťaži 
v 10 T neúrekom, bol mladý spevák 
s elektrickým klavírom. Organizátor 
tak s minimálnymi nákladmi zabezpečil 
veľmi príjemnú pohodovú atmosféru 
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so skvelou hudbou na rozdiel od našich 
často rozmanitých programových 
čísiel s veľkým počtom účinkujúcich či 
nákladných celebrít.
Jedinečný zážitok rozhodcov však 
zostal skrytý pred verejnosťou aj 
tanečnými pármi. Podľa predpisov 
WDSF musia byť rozhodcovia počas 
celej súťaže oddelení od párov aj 
divákov. Mali sme samostatný vstup, 
samostatné zázemie a samostatné 
toalety. Keďže počet divákov bol 
obmedzený (odhadom viac ako 
200), súťaž sa nekonala v doterajších 
priestoroch, ale vo výrobnej či skladovej 
hale zrekonštruovanej na spoločenské 
účely a výstavy. Sociálne zariadenia 
sa nachádzali len vo vstupnej časti 
objektu a slúžili divákom. Športovci 
a rozhodcovia vstupovali do priestorov 
cez zadné samostatné rampy. Pri rampe 
pre rozhodcov bola pri hale umiestnená 
aj prenosná bunka so 6 toaletami, 
pričom schody tvorili drevené 
palety. Organizátor sa za to veľmi 
ospravedlňoval a my sme zostali dosť 
zaskočení. Naše obavy sa rozplynuli pri 
ich použití, ale len nakrátko. Všetko 
bolo čisté, voňavé a vybavením by som 
hodnotil až luxusné. Žiaľ, napojenie 
na vodu a odčerpávanie odpadu 
tak zaťažovalo elektrickú sieť spolu 
s reflektormi v sále, že podvečer sme sa 
museli rozhodnúť – buď obmedzíme 
svoje potreby, alebo páry budú tancovať 
potme. Pri desiatich tancoch prejde od 
semifinále až po vyhlásenie výsledkov 
hodne času. Panel rozhodcov sa však 
svorne držal až po príchod do hotela.

Ako ste boli spokojný s výkonom 
slovenských reprezentantov 
v porovnaní s ich zahraničnou 
konkurenciou? Očakávali ste 
finálový výsledok?
Vzhľadom na doterajšie výsledky 
našich majstrov v 10 T Mateja 
Šteca a Eleny Popovej z TK -UNI 
DANCE Bratislava som asi rovnako 
ako samotný pár či kouč veril v ich 
finále. Medzi finalistov ME v 10 T sa 
zaradili už pred rokom na domácej 
pôde v Košiciach, kde sa umiestnili 
na 6. mieste. Na rozdiel od väčšiny 
účastníkov tohtoročných ME ich prvé 
kolo neutrpelo súťažnou prestávkou. 

Okrem poctivej prípravy tomu prispeli 
aj MSR LAT, ktoré sa konali presne 
týždeň pred ME v Aarhuse. Matej 
s Elenou od začiatku prezentovali 
svoju kvalitu a pribúdajúcimi kolami 
zvyšovali svoj výkon aj prezentáciu 
a komunikáciu s publikom. Na ich 
výkon i celkovú účasť na ME môžem 
byť len hrdý – teraz nie ako rozhodca, 
ale ako vedúci súťažného úseku SZTŠ. 
Obhájili svoje finálové umiestnenie 
z domácich ME a výkonovo sa posunuli 
vyššie. Za skvelú reprezentáciu im od 
zväzu patrí veľké ĎAKUJEME.

Aká je podľa vás všeobecne 
úroveň slovenskej desiatky 
v posledných rokoch?
Naša malá krajina sa postupne 
zviditeľňuje medzi tanečnými 
veľmocami. Prezieravosť prezidenta 
zväzu Petra Horáčka a jeho 
medzinárodné diplomatické 
schopnosti prinášajú SZTŠ ovocie. 
Vďaka niekoľkým našim klubom 
sa už každoročne organizujú na 
Slovensku európske či svetové 
šampionáty a naše páry sa umiestňujú 
vo finále štatutárnych súťaží WDSF 
nielen doma, ale aj v zahraničí. 
Áno, musíme si priznať, že nejde 
o nosné kategórie a trendové súťaže. 
K finalistom majstrovstiev sveta 
dospelých v štandarde či v latine majú 
naše páry ešte stále ďaleko. Vieme 
sa však presadiť na najvyššej úrovni 
v „menšinových“ žánroch a kategóriách, 
v ktorý svet nemá tisíce športovcov 
(PD, Showdance, Seniori), ale aj 

výsledky mladších kategórií - juniorov 
a mládežníkov ukazujú svetu, že so 
Slovenskom už treba počítať. Príprava 
na súťaže v 10 T je tréningovo aj 
finančne nesmierne náročná. Napriek 
tomu práve na desiatke môžeme 
sledovať stúpajúcu kvalitu našich párov 
vo všetkých vekových kategóriách 
a porovnávať ju s pármi v Európe či vo 
svete.

Napriek tomu práve na desiatke 
môžeme sledovať stúpajúcu kvalitu 
našich párov vo všetkých vekových 

kategóriách a porovnávať ju s pármi 
v Európe či vo svete.
Od roku 2016 dosiahli semifinálové 
(SF), alebo finálové (F) výsledky v 10 T 
tieto páry:
2016  MS PD Spišák – Tibenská F,  

MS Sen I Pšenák – Pšenáková F, 
ME Dosp. Uváček – Reiterová SF

2017  MS Jun II Buda – Budová SF, 
MS Sen I Pšenák – Pšenáková 
SF,  
ME Dosp. Uváček – Reiterová 
SF

2018  MS Dosp. Štec – Popova SF,  
MS a ME Mládež Buda – 
Budová SF

2019  MS Do 21 Ševčík – Polotniak F, 
MS Mládež Buda – Budová SF, 
MS Sen I Maiello – Vargová SF, 
ME Mládež Buda – Budová F, 
ME Dosp. Štec – Popova F

2020  MS Sen I Maiello – Vargová F, 
ME Mládež Buda – Budová F, 
ME Dosp. Štec – Popova FFo
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Majstrovstvá SR 2020 v 10 tancoch 
a v štandardných tancoch
V tomto roku vyšlo prvé krásne veľkoformátové plnofarebné dvojčíslo Tanečného športu. Žiaľ, tlačiarenský škriatok 
zapracoval a čitateľom TŠ hodil pod nohy nie jedno, ale hneď tri polienka:
 
- na 24. strane priradil finalistom MSR junior I 10 T fotku seniorov III a finalistom MSR Do 21 10 T rokov fotku seniorov II 
 - na 26. strane priradil k fotke seniorov IV mená finalistov súťaže senior III. 
Tanečníkom aj čitateľom nášho časopisu sa za škriatkovo vyčíňanie ospravedlňujeme a uverejňujeme fotografie so 
správnymi menami finalistov.

MSR JUNIORI I 10 T
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
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 Seniori IV STT
Finále
1. Minárik Peter - Mináriková Erika INTERKLUB Bratislava
2. Zajíček Milan - Zajíčková Marcela Dance Passion Bratislava
3. Slodička Ján - Slodičková Mária GALA DANCE CLUB Bratislava
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Tanečný súbor HALO HALO Bratislava
     HALO HALO show dance group          halohalo_showdanceteam      www.halohalo.sk


