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Redakčný úvodník…
Ctení priaznivci tanečného športu vo všetkých jeho podobách (najmä tej fyzickej)!

Tanečný šport

Do vašich rúk sa dostáva ďalšie číslo zväzového periodika Tanečný šport - prvé
s vročením 2021. Aj za týmto vydaním stojí redakčná rada v nezmenenom zložení,
ktorá zbierala materiály a podklady počas vynúteného oddychu (lockdownu) aj počas
prvých týždňov obnovených tréningov a súťaží. Veríme, že s pomocou našich kolegov
zo všetkých troch zväzových sekcií sa podarilo namiešať koktejl článkov a fotografií,
ktorý bude chutiť väčšine čitateľov :)

Interné informačné periodikum
Slovenského zväzu tanečných
športov
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Milan a Helena Štiavnickí
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Jiří Hein a Lucia Krnčanová

1971 - 2021

Igor a Elena Jágerskí

V tomto roku si
pripomíname polstoročie
profesionálneho súťažného
tanca na Slovensku.
Prvými lastovičkami boli
manželia Štiavnickí...

Ročník XXI, číslo 1/2021
Ročne vychádza 5 čísiel
Redakcia:
Tanečný šport
Škultétyho 1, 831 03 Bratislava 3
tel: 02/ 4445 7850
internet: www.szts.sk

Od vydania posledného dvojčísla minulého roku a populárnej štatistickej Ročenky
TŠ na začiatku tohto roku sa opäť udialo mnoho vecí…
Zväzu sa opäť podarilo získať štedrý PUŠ (príspevok uznanému športu) od
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR…
Na FTVŠ UK má tanečný šport nielen vedúceho katedry, ale najnovšie aj prvého
docenta…
V spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom sa v karanténom
centre X‑Bionic Šamorín uskutočnili dve tréningové sústredenia časti reprezentácie
a talentovanej mládeže…
V oficiálnom registri športových disciplín ISŠ sa po prvý raz objavili disciplíny IDO…
Zväz sa navždy rozlúčil s viacerými osobnosťami… a viaceré tanečné rodiny naopak
privítali prírastky :)
Staré vedenia zväzu i sekcií ukončili svoju činnosť… a v najbližších štyroch rokoch
budú činnosť zväzu riadiť nové komisie, výbory, prezídium a prezident!
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O tomto všetkom a o mnohom ďalšom sa dočítate na nasledujúcich 48 stranách.
Príjemné chvíle s Tanečným športom vám prajú
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Martin Faragula
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Veronika Špániková
Milan Špánik
Jozef Harangozó
(redakčná rada časopisu TŠ)

Škriatok úradoval…
Fabio Bellucci a Ivana Suchánková

v Ročenke slovenského tanečného športu 2020. Prinášame vám opravené údaje:
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Majstrovstvá SR v 10T 2020
Miesto: Poprad, Aréna Poprad, Uherova 2. Organizátor: SZTŠ a Solus Dance Academy Poprad. Dátum: 25.01.2020. Vedúci súťaže: Kvetoslava
Štrbová (Pezinok), Peter Ivanič (Nitra). Tajomník súťaže: Ivan Bielický (Hrubá Borša). Sčítatelia: Atilla Molnár (Bratislava), Víťazka Miroslav
(Žiar nad Hronom).
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SVETOVÝ POHÁR – online

ROKENROL

7. 11. 2020

2
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1-2/2021
GALA

kategória

miesto

meno /kolektív

KLUB

CDS
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Marcel Macík-Barbora Plačková

Športujsnami Dunajská Streda
TŠ 1-2/2021

Lukáš Spišák a Eva Tibenská
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Tanečný šport l Informuje

Valné zhromaždenie
SZTŠ
Konalo sa 26. júna 2021 v priestoroch Univerzálneho domu tanca v Bratislave

Stanovy - okrem štylistických úprav výrazov obsahovali aj zmenu názvu a sídla zväzu (Slovenský zväz tanečných športov,
Junácka 3494/8, 831 04 Bratislava) a finančný poriadok.
Voľba prezídia:
• Prezident SZTŠ:
• 1. viceprezident - vedúci spolupráce so štátnymi
orgánmi a športovými štruktúrami:
• Viceprezident- zástupca sekcie RnR:
• Viceprezidentka - zástupkyňa sekcie IDO MT:
• Člen prezídia- zástupca sekcie TŠ:
• Člen prezídia - vedúci MVK:
• Člen prezídia - vedúci evidenčného úseku:
• Členka prezídia - vedúca legislatívneho úseku:
• Člen prezídia - zástupca športovcov:

Peter Ivanič
Petr Horáček
Peter Olej
Hana Švehlová
Pavel Imre
Matej Chren
Miroslav Víťazka
Andrea Cibulová
Genc Berisha

Voľba disciplinárnej komisie:
• TŠ:
• IDO MT:
• RnR:
• Predseda disciplinárnej komisie:

Marián Chladný
Bohumil Kadúc
Dominika Grajcárová
Marián Chladný

Voľba odvolacej disciplinárnej a rozhodcovskej komisie:
• TŠ
• TŠ
• IDO MT
• IDO MT
• RnR
• RnR
• Predseda odvolacej disciplinárnej a rozhodcovskej komisie:

Ján Kluch
Viktor Vadkerti
Alexandra Tóthová
Marina Kutlík Opltová
Miroslav Lalík
Ladislav Ruppelt
Ján Kluch

Voľba členov metodicko-vzdelávacie komisie:
• TŠ
• IDO MT
• RnR
• Vedúci Metodicko-vzdelávacie komisie:

Milan Špánik jr.
Barbora Žilinková
Peter Olej
Matej Chren

Odchádzajúca Rada SZTŠ pre volebné obdobie 2017-2021
V poradí zľava: Miroslav Balún, Miroslav Frolo, Hana Švehlová, Petr Horáček, Peter Ivanič, Peter Olej, Matej Chren

Novozvolené Prezídium SZTŠ pre volebné obdobie 2021-2025

V poradí zľava:
Miroslav Balún, Petr Horáček, Genc Berisha, Andrea Cibulová, Hana Švehlová, Peter Ivanič, Peter Olej, Matej Chren, Pavel Imre, Miroslav Víťazka

Kontrolórom športu v SZTŠ zostáva naďalej Miroslav Balún
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Tanečný šport l Informuje

VÝROČNÉ
KONFERENCIE
sekcií SZTŠ

Výsledky volieb predsedu a členov Výboru sekcie disciplín IDO a módnych tanečných štýlov:

Bratislava, 26. jún 2021

Sekcia tanečného športu
Výsledky volieb predsedu a členov výboru tanečného športu:

•
•
•
•
•

Predseda
Vedúci súťažného úseku
Vedúci vzdelávacieho úseku
Vedúci evidenčného úseku
Člen výboru pre zahraničné vzťahy a propagáciu

Sekcia disciplín IDO a módnych
Za Zdenkou Hamplovou…
tanečných štýlov (IDO MT)
•
•
•
•
•
•
•

predseda a súťažný úsek ART disciplíny
člen zodpovedný za súťažný úsek DISCO disciplíny
člen zodpovedný za súťažný úsek STREET a street show discipliny
člen zodpovedný za súťažný úsek HIP HOP disciplíny
člen zodpovedný za evidenciu, sčítavanie a súťažný informačný systém
člen zodpovedný za PR, projekty a podujatia
člen zodpovedný za publikácie, vzdelávanie a legislatívu

Hana Švehlová
Dominika Kocourková
Edina Šebo Tóthová
Ingrid Fabian
Alena Majeríková
Miroslav Frolo
Monika Šimeková

Výsledky volieb člena MVK za sekciu disciplín IDO a módnych tanečných štýlov: Barbora Žilinková

Peter Ivanič
Pavel Imre
Matej Chren
Miroslav Víťazka
Petr Horáček

Voľba členov súťažného úseku
Vedúci súťažného úseku

Zdeno Blesák, Milan Plačko, Tomáš Tanka, Stella Víťazková
Pavel Imre

Voľba členov vzdelávacieho úseku
Vedúci vzdelávacieho úseku

Eduard Slimák, Milan Špánik jr., Tomáš Uváček
Matej Chren

Výsledky volieb členov Volebnej komisie: Andrea Cibulová, Miroslava Porubänová, Genc Berisha

Sekcia akrobatického rokenrolu
a boogie-woogie
Výsledky volieb predsedu a členov Výboru sekcie akrobatického rokenrolu a boogie-woogie:

•
•
•
•
•
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Predseda, člen zodpovedný za vzdelávanie,
publikácie a legislatívu
člen zodpovedný za súťažný úsek
členka zodpovedná za evidenciu a registráciu
členka zodpovedná za reklamu, marketing a PR
členka zodpovedná za projekty so škôlkami a školami

TŠ 1-2/2021

Peter Olej
Rastislav Baňas
Gabriela Kuklišová
Adéla Chlapcová
Katarína Péliová

TŠ 1-2/2021
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Tanečný šport l Metodicko-vzdelavacia komisia SZTŠ

Na poli vedy l Tanečný šport

ÚROVEŇ AERÓBNEHO
A ANAERÓBNEHO PRAHU
REPREZENTANTOV
V TANEČNOM ŠPORTE

Skúšky trénerov
I. - III. kvalifikačného stupňa
SKÚŠKY TRÉNEROV I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA
(Tanečný šport a IDO)
V priestoroch Univerzálneho domu tanca, Bratislava.
Riadny termín: 29.-30. 05.2021.
Opravné termíny: 19.-20. 06.2021 a 27. 06.2021.
Tanečný šport
Skúšobná komisia: doc. Mgr. Matej Chren, PhD. a Mgr.
Milan Špánik, PhD.
Úspešní absolventi:
Natale Fabio Bellucci, Ing. Simona Brecíková, Matteo
Cicchitti, Ing. Anton Fabík, Mgr. Mariia Golovleva, Katarína
Hanúsková, Mgr. Jakub Kazík, Bc. Slavomír Nálepka, Artem
Oberemok, Elena Popova, Ing. Dominika Rošková, Ing.
Martin Šrámka, Ing. Matej Štec
IDO
Skúšobná komisia: Mgr. Peter Olej, PhD. a Mgr. Barbora
Žilinková, PhD.
Úspešní absolventi:
PhDr. Erika Brandnerová, Nataša Cápová, Mgr. Jozef
Harangozó, Marcela Hrúzová, Ing. Andrea Hybbenová DiS.
art., Mgr. Mária Kažová, Adam Kmeť, Bc. Petra Krbaťová,
Ing. Ivana Majerčíková, Ing. Sára Olejárová, MVDr. Tamara
Olejárová, Bc. Adela Petrovičová, Zuzana Petruščáková

DiS.art., Mgr. Petronela Portella, Mgr. art. Miroslava
Porubänová, Diana Stredňáková, Roman Šamudovský,
Mgr. art. Denisa Šeďová, Ing. Erika Šimonová, Ing. Zuzana
Švrčinová, Kristína Talianová, David Tichý DiS. art., Mgr.
Edina Šebo Tóthová

Matej Chren1, Milan Špánik2, Iveta Cihová1

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
2
Základná škola SNP, Ostredková 14, Bratislava

1

SKÚŠKY TRÉNEROV II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA
(Tanečný šport a IDO)
V priestoroch Univerzálneho domu tanca, Bratislava.
Tanečný šport
Skúšobná komisia: doc. Mgr. Matej Chren, PhD. a Mgr.
Milan Špánik, PhD. a Ing. Eduard Slimák
Úspešní absolventi:
Bc. Michaela Komorová, Michal Soukup

SKÚŠKY TRÉNEROV III. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA
(Tanečný šport)
Dokončenie štúdia on-line skúškou zo všeobecnej časti štúdia
FTVŠ UK.
Tanečný šport
Úspešní absolventi: Tibor Kocsis

Resumé

športe sa skladá z prezentácie tanečnej zostavy súťažným párom
v jednotlivých tancoch. Kvalita výkonu spočíva vo vzornom

Cieľom výskumu bolo prostredníctvom spiroergometrického

predvedení kinematických charakteristík tanečnej zostavy

vyšetrenia na bicyklovom ergometri stanoviť aeróbny a

v súčinnosti s hudbou. Tanečná zostava musí obsahovať presné

anaeróbny prah a maximálnu pulzovú frekvenciu reprezentantov

technické predvedenie základných krokov, rôzne krokové

Slovenskej republiky v tanečnom športe a porovnať ich úroveň

variácie, zaujímavú choreografiu, tanečné kroky a figúry, ktoré sú

z hľadiska vekových kategórii. Skúmaný súbor tvorilo celkovo

charakteristické pre daný tanec (Chren 2005).

30 tanečníčok a 29 tanečníkov, ktorých následne rozdelili podľa

Poznatky o funkčnej kapacite výkonnostných tanečných párov a

vekových kategórií do troch skupín – dospelí (vek nad 19 rokov),

aj ich energetické požiadavky v špecifických podmienkach súťaže

mládež (vek od 16 do 18 rokov) a juniori (vek od 12 do15 rokov).

sú základom pre plánovanie tréningového procesu. Vypovedajú

Spiroergometrické vyšetrenie sa uskutočnilo v Diagnostickom

tiež o aktuálnom zaťažení, resp. výkonnosti tanečníkov.

centre profesora Hamara pri FTVŠ UK v Bratislave. Kruskal

Intenzita pohybu tanečného páru je v priebehu súťaže vysoká,

‑Wallisov H‑test preukázal v súbore tanečníčok signifikantné

v podstate neklesá a počas dlhšie trvajúceho časového obdobia

rozdiely medzi jednotlivými vekovými kategóriami v úrovni

v súťaži musí byť udržiavaná. Je to náročné z hľadiska aeróbnej

aeróbneho prahu (p < 0,05) a maximálnej pulzovej frekvencie

kapacity organizmu tanečníkov, ktorí musia byť k intenzite

(p < 0,01). U tanečníkov sme medzi vekovými kategóriami

pohybu v priebehu tanečnej prípravy systematicky vedení.

nezaznamenali štatisticky významné rozdiely ani v jednom zo

Úroveň aeróbnej vytrvalosti determinuje objem tréningového

sledovaných ukazovateľov. Medzi výhody poznania úrovne

zaťaženia v športovej príprave tanečných párov. Rovnako

aeróbneho a anaeróbneho prahu sa zaraďuje i možnosť uplatniť

determinuje aj kvalitu predvedenia piatich latinskoamerických

ich priamo pri riadení tréningového procesu ako kritérium

a piatich štandardných tancov v náročných, niekoľkohodinových

intenzity zaťaženia.

súťažných kolách, kde do výkonu vstupuje dlhodobá vytrvalosť.
Vo finálovom kole, keď páry tancujú všetkých päť tancov za

Kľúčové slová: tanečný šport, reprezentanti, aeróbny prah,

sebou s minimálnou prestávkou medzi jednotlivými tancami,

anaeróbny prah, maximálna pulzová frekvencia, vekové

zohráva dôležitú úlohu krátkodobá vytrvalosť (Chren 2020).

kategórie

Krátkodobá vytrvalosť má v tanečnom výkone zastúpenie
aj vzhľadom na dĺžku trvania jednotlivých tancov (1,5 – 2

Úvod

minúty). Najdôležitejším znakom krátkodobej vytrvalosti je
prevažne anaeróbny spôsob uvoľňovania energie aktivizáciou
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TŠ 1-2/2021

Tanečný šport patrí medzi esteticko‑koordinačné športy

laktátového systému. Bria et al. (2011) prezentujú, že tanečný

spolu s krasokorčuľovaním, rokenrolom, synchronizovaným

šport je charakteristický prerušovaným typom fyzickej aktivity,

plávaním, športovou a modernou gymnastikou, skokmi do

počas ktorej sa striedajú výbušné sekvencie s pomalšími.

vody a skokmi na trampolíne. V týchto športoch ide o presné

Od vrcholových tanečných párov sa vyžaduje vysoká úroveň

zvládnutie zložitých pohybových štruktúr s dominantným

aeróbnej vytrvalosti, tanečnej špecifickej vytrvalosti, ako aj

zameraním na čistotu predvedenia, estetiku cvičenia a celkový

rýchlostno‑špecifickej vytrvalosti, čo sa dá pozorovať hlavne

umelecký dojem (Chren 2015). Športový výkon v tanečnom

v rýchlych tancoch. U takýchto tanečníkov je intenzita zaťaženia

TŠ 1-2/2021
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Tanečný športl Na poli vedy
skúmaného súboru sa uskutočnilo v Diagnostickom centre

Priemerná nameraná hodnota PFmax bola 186,29 ± 8,51

Dochádza nám preto, lebo nevieme vytvoriť toľko energie,

profesora Hamara pri FTVŠ UK v Bratislave. Výskum bol

pulz.min.-1. Najvyššia maximálna hodnota bola nameraná

koľko je treba na požadovaný stupeň zaťaženia (Bielik 2010).

realizovaný za veľkej podpory a pomoci zo strany Slovenského

u tanečníka v latinskoamerických tancoch na úrovni 198 pulz.

Základnými aspektmi fyziologického zaťaženia sú pulzová

Pri stanovení anaeróbneho prahu v laboratórnych podmienkach

zväzu tanečného športu.

min.-1. Najnižšia zistená hodnota v PFmax bola nameraná

frekvencia, spotreba kyslíka a koncentrácia laktátu v krvi.

možno využiť aj charakteristické zmeny ďalších fyziologických

Získané empirické údaje sme podrobili matematicko

u reprezentanta v štandardných tancoch, 170 pulz.min.-1.

Pulzová frekvencia je reprezentatívna veličina pre posudzovanie

funkcií, predovšetkým parametrov ventilácie. Zvýšená

‑štatistickému spracovaniu s výpočtom základných opisných

zaťaženia obehového systému. Pulzová frekvencia veľmi rýchlo

koncentrácia laktátu pri narušení jeho dynamickej rovnováhy

charakteristík (aritmetický priemer a smerodajná odchýlka).

reaguje na zmeny organizmu pri zaťažení, najmä svalstvo,

v krvi totiž dráždi dýchacie centrum, čo sa prejaví výraznejším

Na porovnanie významnosti rozdielov stredných hodnôt

pričom najcitlivejšie reaguje na zvýšenie intenzity a zvýšenie

vzostupom pľúcnej ventilácie a niektorých ďalších ukazovateľov

sledovaných údajov medzi tromi vekovými kategóriami

odporu. Pulzová frekvencia je preto spoľahlivou veličinou pri

dýchania. Ak tvorí určovanie anaeróbneho prahu súčasť

tanečníkov aj tanečníčok sme použili jednofaktorovú

posudzovaní intenzity zaťaženia (Neumann et al. 2005).

komplexného spiroergometrického vyšetrenia na bicyklovom

neparametrickú ANOVU a to Kruscal‑Wallisov H‑test. Následné

Šimonek, Zrubák et al. (2000) charakterizujú aeróbnu vytrvalosť

ergometri, tak možno súčasne stanoviť aj zodpovedajúce hodnoty

porovnanie významnosti rozdielov stredných hodnôt dvoch

ako schopnosť vykonávať obsahovo ľubovoľnú činnosť v takej

pulzovej frekvencie a spotreby kyslíka. Kým u netrénovaných

nezávislých výberov (vzájomné porovnanie iba dvoch vekových

intenzite a trvaní, pri ktorom sa potrebné množstvo energie

sa podiel VO2max pri anaeróbnom prahu pohybuje okolo 50 %,

kategórií) sme realizovali neparametrickým Mann‑Whitneyho

v organizme uvoľňuje v prevažnej miere oxidatívnou cestou.

tréningom ho možno zvýšiť na 80 – 90 %.

U‑testom. Hladinu štatistickej významnosti sme stanovili na α =

Intenzitu zaťaženia, pri ktorej prestáva výlučne aeróbne

Cieľom nášho výskumu bolo prostredníctvom

0,05 (*) a α = 0,01 (**).

energetické krytie, čo sa prejaví narušením normálnej hladiny

spiroergometrického vyšetrenia na bicyklovom ergometri zistiť

Vecnú významnosť sme posudzovali koeficientom η2 (pre

krvného laktátu, označujú Hamar a Lipková (1996) ako aeróbny

aeróbny, anaeróbny prah a maximálnu pulzovú frekvenciu

Kruscal‑Wallisov H‑test) a koeficientom r (pre Mann‑Whitneyho

V súbore vo vekovej kategórií mládež sme u 6 reprezentantov

prah. Aeróbny prah vymedzuje spodnú hranicu intenzity

reprezentantov v tanečnom športe a porovnať ich úroveň

U‑test). Podľa Morseho (1999) môžeme veľkosť koeficienta η2

zistili tieto priemerné hodnoty: aeróbny prah bol dosiahnutý

vytrvalostného zaťaženia, ktorá dostatočne aktivizuje srdcovo

z hľadiska troch vekových kategórií (dospelí, mládež, juniori).

hodnotiť nasledovne: η2 ≥ 0,14 (veľký efekt); 0,14 > η2 ≥ 0,06

pri pulzovej frekvencií 132,17 ± 7,31 pulz.min.-1 (70,49 %

(stredný efekt); 0,06 > η2 ≥ 0,01 (malý efekt). Pre interpretáciu

z PFmax), anaeróbny prah pri hodnote 165,33 ± 9,44 pulz.

absolútnej hodnoty koeficienta r Cohen (1988) uvádza

min.-1 (88,18 % z PFmax) a priemerná hodnota PFmax bola

nasledujúce intervaly: r ≥ 0,50 (veľký efekt); 0,50 > r ≥ 0,30

187,50 ± 7,48 pulz.min.-1. Najnižšia hodnota aeróbneho prahu

(stredný efekt); 0,30 > r ≥ 0,10 (malý efekt).

bola nameraná 122 a najvyššia 142 pulz.min.-1. Najvyššia

v súťaži značne vysoká a zaťaženie sa pohybuje aj v anaeróbnom

Zvyšovanie koncentrácie laktátu v krvi je len sprievodný jav.

pásme, preto je nutný aj rozvoj anaeróbnej vytrvalosti (Chren
2008).

‑cievny a dýchací systém. Do hranice aeróbneho prahu môže
organizmus vo veľkej miere využívať aj tuky ako zdroj energie.

Metodika

Dá sa vyjadriť hodnotami pulzovej frekvencie, tempom či

Tab. 2
Úroveň aeróbneho, anaeróbneho prahu a maximálnej pulzovej frekvencie reprezentantov SR v tanečnom športe

Pohlavie

Muži

Veková
kategória

Aeróbny prah
(pulz.min.-1)

Anaeróbny
prah
(pulz.min.-1)

Maximálna
pulzová
frekvencia
(pulz.min.-1)

dospelí

129,86 ± 11,64

161,50 ± 16,15

186,29 ± 8,51

mládež

132,17 ± 7,31

165,33 ± 9,44

187,50 ± 7,48

juniori

132,00 ± 8,35

165,00 ± 10,51

189,44 ± 9,18

rýchlosťou behu (Bielik 2010). Bielik (2010) ďalej charakterizuje

Skúmaný súbor tvorilo celkovo 29 reprezentantov a 30

aeróbny prah ako zónu budovania aeróbneho základu. Na rozdiel

reprezentantiek Slovenskej republiky v tanečnom športe.

od anaeróbneho prahu, intenzita behu na úrovni aeróbneho

Tanečníkov a tanečníčky sme rozdelili podľa vekových kategórií

prahu sa dá veľmi ťažko precítiť len na základe subjektívnych

do troch skupín – dospelí (kalendárny vek nad 19 rokov), mládež

pocitov. Hodnoty pulzovej frekvencie sa pohybujú v závislosti

(kalendárny vek od 16 do 18 rokov) a juniori (kalendárny vek

od individuálnych dispozícii medzi 70 – 80 % z jej maxima

od 12 do15 rokov). Základné štatistické charakteristiky veku

U mužov vo vekovej kategórií dospelí sme u 14 reprezentantov

a koncentrácia laktátu v krvi okolo 1 – 2,5 mmol.l . Anaeróbnu

a somatických ukazovateľov skúmaných súborov uvádzame

zaznamenali priemernú hodnotu aeróbneho prahu 129,86 ±

V tejto vekovej kategórii bola zistená priemerná hodnota

aktivitu definuje Bielik (2010) ako činnosť, počas ktorej sa na

v tab. 1.

11,64 pulz.min.-1 (tab. 2), čo predstavuje v priemere 69,71 %

pulzovej frekvencie pri ukazovateli aeróbny prah 132,00 ±

z PFmax. Podľa Bielika (2010) hodnoty pulzovej frekvencie

8,35 pulz.min.-1 (69,67 % z PFmax), pri ukazovateli anaeróbny

-1

celkovej tvorbe energie výrazne spolupodieľajú aj anaeróbne

hodnota anaeróbneho prahu 178 pulz.min.-1 bola zaznamenaná
u rovnakého reprezentanta, ktorému sme zaznamenali najvyššiu
hodnotu aeróbneho prahu. Pri hodnotách PFmax sme namerali

Výsledky a diskusia

nasledovnú najnižšiu a najvyššiu hodnotu: 178 a 198 pulz.min.-1.
Súbor vekovej kategórie juniorov sa skladal z 9 reprezentantov.

procesy. Pri veľmi krátkych vysoko intenzívnych činnostiach

Na stanovenie aeróbneho a anaeróbneho prahu a zistenie

na úrovni aeróbneho prahu sa pohybujú v závislosti od

prah 165,00 ± 10,51 pulz.min.-1 (87,10 % z PFmax) a 189,44

je anaeróbny spôsob vytvárania energie dominantný. Pri

maximálnej pulzovej frekvencie (PFmax) reprezentantov

individuálnych dispozícii medzi 70 – 80 % z jej maxima, čomu

± 9,18 pulz.min.-1 pri PFmax. Najnižšie hodnoty aeróbneho

anaeróbnom prahu intenzita zaťaženia zodpovedá koncentrácii

v tanečnom športe sme využili spiroergometrické vyšetrenie na

nami zistená hodnota po zaokrúhlení zodpovedá.

a anaeróbneho prahu boli zistené u jedného tanečníka

laktátu na úrovni 4 mmol.l-1. Anaeróbny prah vymedzuje hornú

bicyklovom ergometri. Spiroergometria je funkčné vyšetrenie

V tejto vekovej kategórii bola najvyššia hodnota aeróbneho

latinskoamerických tancov pri pulzovej frekvencií 116 a 145

hranicu intenzity vytrvalostného zaťaženia, ktoré sme schopní

vytrvalostných schopností stupňovanou záťažou v laboratórnych

prahu nameraná jednému z reprezentantov, ktorý sa venuje

pulz.min.-1. Najvyššie hodnoty boli tiež namerané u jedného

vykonávať dlhší čas takmer na úrovni svojich maximálnych

podmienkach, ktoré sa vykonáva do maximálnej záťaže

obom disciplínam (štandardným aj latinskoamerickým tancom)

reprezentanta – aeróbny prah 142 pulz.min.-1 a anaeróbny prah

schopností. Prekročenie tejto hranice sprevádzajú pocity

organizmu, preto je pred testom nutná preventívna lekárska

pri pulzovej frekvencií 144 pulz.min. . Najnižšia hodnota bola

178 pulz.min.-¹. V tejto vekovej kategórii sme namerali najvyššiu

tuhnutia svalov či lapania po dychu. Stúpanie hladiny laktátu

prehliadka športovca, ktorú všetci tanečníci a tanečníčky nášho

zistená u tanečníka latinskoamerických tancov – 110 pulz.min. .

hodnotu PFmax 197 pulz.min.-1 a najnižšiu 170 pulz.min.-1.

v krvi nie je príčinou toho, že tvrdneme alebo že sa zakysľujeme.

súboru absolvovali. Spiroergometrické vyšetrenie tanečníkov

Priemerná pulzová frekvencia na úrovni anaeróbneho prahu

Súbor reprezentantiek – tanečníčok vekovej kategórie dospelí

bola 161,50 ± 16,15 pulz.min.-1. Najvyššia hodnota anaeróbneho

sa skladal z 12 žien. V tomto súbore sme priemernú hodnotu

prahu bola zistená u toho istého reprezentanta, ako pri

aeróbneho prahu zistili pri pulzovej frekvencii 123,42 ± 7,39

aeróbnom prahu, na úrovni pulzovej frekvencie 180 pulz.

pulz.min.-1 (68,72 % z PFmax) a anaeróbneho prahu 153,67

min.-1. Medzi výhody zisťovania anaeróbneho prahu sa zaraďuje

± 10,46 pulz.min.-1 (85,57 % z PFmax). Najnižšia hodnota

aj možnosť uplatniť ho priamo pri riadení tréningového procesu

aeróbneho prahu bola zistená u dvoch reprezentantiek pri

ako kritérium intenzity zaťaženia zameraného na rozvoj aeróbnej

pulzovej frekvencií 114 pulz.min.-1 a najvyššia u tanečníčky

vytrvalosti (Hamar a Lipková 1996).

štandardných tancov 132 pulz.min.-1. Pri ukazovateli

Pri prepočte priemerná pulzová frekvencia na úrovni

anaeróbneho prahu bola najnižšia hodnota zaznamenaná 136

anaeróbneho prahu predstavuje 86,69 % z PFmax. Daný údaj

pulz.min.-1 u reprezentantky v štandardných tancoch a najvyššia

Tab. 1
Charakteristika skúmaných súborov reprezentantov a reprezentantiek SR v tanečnom športe

Pohlavie

Muži

Ženy
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TŠ 1-2/2021

Veková kategória

Počet
(n)

Vek
(roky)

Telesná výška
(cm)

Telesná hmotnosť
(kg)

dospelí

14

24,86 ± 5,19

179,04 ± 3,93

70,74 ± 6,92

mládež

6

16,67 ± 0,82

176,92 ± 3,71

64,15 ± 7,70

juniori

9

13,78 ± 0,97

165,28 ± 8,73

53,34 ± 10,13

dospelí

12

25,17 ± 4,61

165,88 ± 3,76

55,83 ± 5,28

mládež

6

17,00 ± 0,89

167,17 ± 4,47

56,52 ± 4,62

juniori

12

13,83 ± 1,03

161,86 ± 7,65

51,01 ± 8,38

-1

-1

je v súlade s poznatkami Šimoneka, Zrubáka et al. (2000), ktorí

hodnota anaeróbneho prahu u tanečníčky v latinskoamerických

uvádzajú, že pulzová frekvencia na úrovni anaeróbneho prahu sa

tancoch pri pulzovej frekvencií 168 pulz.min.-1. Priemerná

pohybuje približne okolo 90 % z maximálnej pulzovej frekvencie.

hodnota PFmax súboru dospelých žien bola 179,58 ± 10,18 pulz.

Rovnako Hamar a Lipková (1996) prezentujú, že pulzová

min.-1 (tab. 3). Najnižšia PFmax 166 pulz.min.-1 bola zistená

frekvencia pri anaeróbnom prahu dosahuje väčšinou 85 až 90 %

u reprezentantky v štandardných tancoch a najvyššia 199 pulz.

maximálnych hodnôt.

min.-1 taktiež u reprezentantky v štandardných tancoch.
TŠ 1-2/2021

11

Tanečný športl Na poli vedy

frekvencie (H = 10,02; p = 0,007; η2 = 0,297 – veľký efekt).

123,42 ± 7,39

153,67 ± 10,46

179,58 ± 10,18

V prípade stredných hodnôt pulzovej frekvencie pri ukazovateli

80

mládež

132,33 ± 2,88

165,50 ± 3,62

185,67 ± 2,50

anaeróbny prah sme zaznamenali iba vecne významné rozdiely

40

131,42 ± 11,27

163,17 ± 16,13

191,67 ± 8,11

so stredným praktickým efektom (H = 5,69; p = 0,058; η2 =

Rovnako ako u mužov sa súbor reprezentantiek vo vekovej

Podrobnejšou analýzou dát použitím Mann‑Whitney U‑testu

kategórií mládež skladal zo 6 osôb. Priemerná hodnota

pre dva nezávislé súbory sme signifikantné rozdiely zistili

ukazovateľa aeróbny prah bola 132,33 ± 2,88 pulz.min.

v nasledujúcich prípadoch (obr. 1). Pri ukazovateli aeróbny

-1

(71,27 % z PFmax). Najnižšia nameraná hodnota spomínaného

prah dosahujú tanečníčky vekovej kategórie mládež štatisticky

ukazovateľa bola 128 pulz.min.-1 a najvyššia 136 pulz.min.-1.

aj vecne významne vyššie hodnoty pulzovej frekvencie ako

Anaeróbny prah sme zistili na úrovni 165,50 ± 3,62 pulz.min.-1

dospelé tanečníčky (z = 2,48; p = 0,013; r = 0,585 – veľký efekt).

(89,14 % z PFmax). Najvyššia zaznamenaná pulzová hodnota

Medzi súbormi reprezentantiek SR v tanečnom športe vekových

v tomto ukazovateli bola 160 pulz.min.-1 a najvyššia 170 pulz.

kategórií mládež a dospelí sme zistili signifikantné rozdiely

min.-1. Pri ukazovateli PFmax sme zaznamenali priemernú

stredných hodnôt pulzovej frekvencie aj na úrovni anaeróbneho

hodnotu súboru na úrovni 185,67 ± 2,50 pulz.min.-1. Najnižšiu

prahu (z = 2,48; p = 0,013; r = 0,585 – veľký efekt). V prípade

maximálnu pulzovú frekvenciu sme namerali 183 pulz.min.-1

maximálnej pulzovej frekvencie dosiahli juniorky signifikantne

a najvyššiu 189 pulz.min.-1.

vyššie hodnoty ako reprezentantky vekovej kategórie mládež

Vo vekovej kategórii juniori sme sledovali 12 tanečníčok.

(z = 2,15; p = 0,032; r = 0,508 – veľký efekt) aj ako dospelé

Priemerná pulzová frekvencia na úrovni aeróbneho prahu bola

tanečníčky (z = 2,77; p = 0,006; r = 0,566 – veľký efekt).

131,42 ± 11,27 pulz.min.-1 (68,57 % z PFmax), anaeróbneho
prahu 163,17 ± 16,13 pulz.min.-1 (85,13 % z PFmax) a priemerná

Záver

hodnota PFmax 191,67 ± 8,11 pulz.min.-1. Najnižšia zaznamenaná
hodnota aeróbneho prahu u dvoch reprezentantiek bola 115 pulz.

Pod hlavičkou Slovenského zväzu tanečného športu sme

min.-1 a najvyššia u troch reprezentantiek 144 pulz.min.-1. Pri

uskutočnili testovanie reprezentácie v tomto rozsahu po prvýkrát.

anaeróbnom prahu sme zistili najnižšiu hodnotu na úrovni 131

Výskumu sa zúčastnilo 30 žien a 29 mužov troch vekových

pulz.min.-1 a najvyššiu 180 pulz.min.-1 u troch reprezentantiek.

kategórií – juniori, mládež a dospelí. Stanovenie aeróbneho

Pri ukazovateli 68,57 % z PFmax sme zistili najnižšiu hodnotu

a anaeróbneho prahu a zistenie maximálnej pulzovej frekvencie

173 pulz.min.-1 a najvyššiu u dvoch reprezentantiek, a to 200

sa realizovalo po absolvovaní vstupnej lekárskej prehliadky,

pulz.min.-1.

po spiroergometrickým vyšetrením na bicyklovom ergometri

Chren a Špánik (2010) vo svojom výskume zisťovali

v Diagnostickom centre profesora Hamara pri FTVŠ UK.

u reprezentantov Slovenskej republiky hodnoty pulzovej

Medzi výhody stanovenia úrovne aeróbneho a anaeróbneho

frekvencie v súťažných podmienkach počas súťaží Slovenského

prahu sa zaraďuje aj možnosť uplatniť ich priamo pri riadení

pohára. V štandardných tancoch namerali na začiatku tancov

tréningového procesu ako kritérium intenzity zaťaženia.

priemernú hodnotu u mužov 162 pulz.min.-1 a 165 pulz.min.-

Uvedomujeme si, že u každého športovca sú tieto hodnoty

u žien. Na konci tancov dosiahli reprezentanti priemernú

individuálne a preto v tréningovom procese odporúčame

pulzovú frekvenciu 191 pulz.min.-1 a reprezentantky 193 pulz.

počas tréningovej jednotky zameranej na simulovanú súťaž

min.-1. V latinskoamerických tancoch v priemere začínali muži

sledovať zaťaženie pomocou športtesterov a danú tréningovú

tance na 168 a končili na 190 pulz.min.-1. Ženy začínali na

jednotku počas simulovaného súťažného kola absolvovať nad

trochu nižšej pulzovej hodnote 165 a končili tance na 189 pulz.

hranicou hodnôt anaeróbneho prahu pri rozvoji špecifických

min.-1. Z porovnania výsledkov štúdie Chrena a Špánika (2010)

vytrvalostných schopností a nad hranicou aeróbneho prahu

s našimi výsledkami vyplýva, že tanečníci a tanečníčky začínajú

pri zameraní tejto tréningovej jednotky na technickú zložku

v štandardných aj v latinskoamerických tancoch svoje vystúpenie

športového výkonu.

na úrovni anaeróbneho prahu a na konci tanca dosahujú až

Do výskumu sme zapojili kompletnú reprezentáciu SR,

hodnoty maximálnej pulzovej frekvencie.

od juniorských tanečných párov až po vekovú kategóriu
dospelých. Aj samotný Slovenský zväz tanečného športu
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Rozdiely medzi vekovými kategóriami

týmto spiroergometrickým vyšetrením kontroluje výkonnosť

Kruskal‑Wallis H‑test nepreukázal štatisticky významné rozdiely

reprezentácie. Takéto merania odporúčame na reprezentantoch

stredných hodnôt medzi tromi vekovými kategóriami mužov –

realizovať opakovane každý rok a na základe získaných údajov sa

TŠ 1-2/2021

0

0,137).

tanečníkov v latinskoamerických a štandardných tancoch. In:

Ž-J

Ž-M

Ž-D

v gymnastických športoch, tancoch, úpoloch, kulturistike
a fitnes [zborník na CD]. Bratislava: Peter Mačura – PEEM, s.
47-51. ISBN 978-80-8113-028-1.
9.

*

120

dospelí

juniori

1

160

CHREN, M.a. ŠPÁNIK, M. 2010. Intenzita zaťaženia
Športový tréning: vedecké poznatky zo športového tréningu

**

179,58

p = 0,047; η2 = 0,152 – veľký efekt) a maximálnej pulzovej

*

*

Aeróbny prah

153,67

vecne významné rozdiely v úrovni aeróbneho prahu (H = 6,11;

165,50

Maximálna
pulzová
frekvencia
(pulz.min.-1)

Anaeróbny prah

163,17

Anaeróbny
prah
(pulz.min.-1)

200

123,42

Ženy

Aeróbny prah
(pulz.min.-1)

všetkých troch vekových kategórií zaznamenali štatisticky aj

132,33

Pohlavie

Veková
kategória

V súbore reprezentantiek SR v tanečnom športe sme z pohľadu

pulz.min.-1

8.

Maximálna
pulzová frekvencia

0,613).

131,42

Tab. 3
Úroveň aeróbneho, anaeróbneho prahu a maximálnej pulzovej frekvencie
reprezentantiek SR v tanečnom športe

p = 0,966) ani maximálnej pulzovej frekvencie (H = 0,98; p =

Obr. 1
Rozdiely úrovne aeróbneho, anaeróbneho prahu a maximálnej pulzovej frekvencie
reprezentantiek SR v tanečnom športe

185,67

(H = 0,06; p = 0,969), v úrovni anaeróbneho prahu (H = 0,07;

191,67

tanečníkov (dospelí, mládež, juniori) v úrovni aeróbneho prahu

(obr. 3).

COHEN, J., 1988. Statistical power analysis for the behavioral
sciences. 2. vydanie. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

10. MORSE, D. T., 1999. Minsize 2: A computer program for
determining effect size and minimum sample for statistical
significance for univariate, multivariate, and nonparametric
tests. In: Educational and Psychological Measurement. 59(3),
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Ž-D
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Ž-M

Ž-D

Legenda: Ž – pohlavie žena, J – veková kategória juniori, M – veková kategória
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1 % hladina štatistickej významnosti

518-531. ISSN 0013-1644.
11. NEUMANN, G., A. PFÜTZNER a K. HOTTENROTT, 2005.
Tréning pod kontrolou. Praha: Grada. ISBN 80-247-0947-3.
12. ŠIMONEK, J., A. ZRUBÁK a kol., 2000. Základy kondičnej
prípravy v športe. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita
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17. februára 2021 odišiel do tanečného neba

Štefan Fleischer
16. august 1947 – 17. február 2021

17. februára 2021 v ranných hodinách dotĺklo srdce veľkého tanečníka Štefana Fleischera. Števo bol
spolu so svojou manželkou Ľudmilou viacnásobným majstrom Slovenska v oboch skupinách tancov
v rokoch 1972 – 1976. Bol medzinárodným rozhodcom, ale predovšetkým vynikajúcim trénerom, ktorý
trénoval páry v kluboch po celom Slovensku a podieľal sa na výchove mnohých majstrov Slovenska.
Bol to však predovšetkým výborný kamarát. Prinášame vám spomienku jeho generačných kolegov a
kamarátov Juraja Komoru a Petra Loju.

Števo,
bol si zapálený tanečník a tanec bol pre teba všetkým.
Nezabudnem na naše tréningy v malej sále v PKO, kde si
nám pomáhal s tanečnými variáciami.
Spolu s tvojou manželkou Ľudkou ste nám mladším
boli vzorom na tanečnom parkete, kde ste získali mnoho
ráz titul majstrov Slovenska. Neskôr po skončení súťažnej
kariéry si nám pomáhal ako tréner, ako inšpirátor. Bol si
však predovšetkým výborný kamarát. Nikdy sme ťa nevideli
zamračeného, vždy z teba sálala energia.
Števo, opustil si nás skoro, budeš nám tu veľmi chýbať.
Ako spomienku na teba prikladám tvoje hodnotenie 1.
ročníka súťaže Grand Prix Slovakia 1993.
Najväčší zážitok som mal z talianskeho páru Giorgianni –
Manfredini, ktorých pohyb mal takú dynamiku, o akej sa
mi doteraz ani nesnívalo. Priniesli do štandardu niečo nové,
zvláštne, aktívnejší prístup. Veľmi sa mi páčila dravosť tohto
páru, jeho rytmickosť. Mnohé variácie a figúry tancoval
14
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doslova na rytmickej hranici, čím jeho tanec nadobudol
ostrosť a presnosť. Tento pár nezabúdal ani na diváka –
nebol to len technický výkon, ale divák mal určite pocit, že
pár tancuje kvôli nemu, čo sa v poslednom čase zdôrazňuje
u amatérov aj u profesionálov.
Ešte jedna krásna situácia: Werner a Howson tancovali
na diagonále oproti sebe v quickstepe. Tesne predtým, ako by
došlo ku kolízii, na mieste zastali, usmiali sa na seba a obaja
odtancovali do opačného smeru bez toho, aby prerušili
svoj tanec, neznervózneli alebo niečo podobné… Bola to
nádherná ukážka prehľadu na parkete. Obaja sa videli,
skúsili proti sebe tancovať a keď im to nevyšlo, pokojne
zmenili svoj repertoár a tancovali ďalej. Keby sa to stalo
našim párom, tak majú určite hrče na čele a týždeň sa spolu
nerozprávajú. Tu sa ukazuje obrovská skúsenosť párov, ktoré
množstvom súťaží získavajú rutinu, a potom aj ich schopnosť
improvizácie sa zrejme rozvíja na tréningu.
Juraj Komora

náš dobrý priateľ Števo Fleicher alebo aj Pišta, ako sme ho
volali medzi sebou. Odišiel jeden z našej generácie, ktorá sa
vyformovala niekedy v polovici 60. rokov minulého storočia.
Asi by bolo dobré vysvetliť, prečo hovorím o tejto generácii
a aj ako Števo prispel k rozvoju v tom čase súťažného
spoločenského tanca na Slovensku.
Okolo rokov 1960 až 1966 bol dominujúcim klubom
v oblasti spoločenského tanca KST PKO Bratislava. V tomto
klube bola najvyššia kvalita párov, páry vyhrávali väčšinu
súťaží. Každý, kto bol nadšený spoločenským tancom,
chcel byť členom tohto klubu v Bratislave. Toto obdobie
bolo charakteristické aj kvalitatívnym prerodom v oblasti
súťažného tanca. Učitelia tancov, ktorí sa zaoberali výučbou
v tanečných školách, boli dobrí pedagógovia, čo sa týka
naučenia základov spoločenských tancov, ale nemali temer
žiadnu skúsenosť z oblasti súťažného tanca. Na rozdiel od
Čiech, kde už pred vojnou mali majstra sveta my sme boli
ďaleko vzadu.
Situácia bola zložitá aj preto, že neboli teoretické
materiály na vzdelávanie sa, neboli kontakty s Anglickom
pre politickú situáciu. Vedeli sme, že v Londýne sú tanečné
štúdia, ktoré produkovali špičkové páry, ale dostať sa
k vedomostiam bolo pre nás takmer nemožné. Navyše, temer
nikto z tých, čo sa u nás zanietene venovali spoločenským
tancom, neovládali jazyky, najmä nie anglický jazyk.
Keď sa KST PKO rozpadlo odchodom M. Štiavnického,
ktorý založil Interklub Slovnaft Bratislava a zobral so
sebou temer všetky nádejné páry, zostalo nám v KST PKO
len zopár párov a obrovské nadšenie pre tanec. Zostala
z nás malá skupina, ktorá hľadala všetky možnosti, ako sa
dozvedieť viac o technike, hľadali sa možnosti, ako v tých
ťažkých časoch zohnať hudbu na platniach. Prirodzeným
spôsobom sa vytvorila skupina tanečníkov, ktorá sa dostala
do opozície proti Interklubu a to nielen v Bratislave,
ale na celom Slovensku. Spomeniem aspoň niekoľkých,
ktorí potom položili základy vzdelávania a vzrastu kvality
súťažného tanca. Patrili medzi nich Milan Tomašovič, Gusto
Pašteka, Juraj Šidelský, Števo Fleicher, Juraj Komora, Laco
Filo a Peter Loja v Bratislave. V Trenčíne to bol Dušan
Paška, v Žiline možno Jano Schlüsler, v Martine Marián
Sičák, v Košiciach sčasti Otto Böhm a v Michalovciach
Štefan Horváth. Jazykovo zdatný spomedzi nás bol Milan
Tomašovič a ja som ako-tak vedel niečo po anglicky.
Angličtina bola ale rozhodujúca pre štúdium literatúry a aj
pre prípadnú náhodnú možnosť konverzácie.
Veľa sme pracovali s filmom. Ak sa niekomu podarilo
dostať na súťaž, kde tancovali anglické páry, snažili sme sa
ich tanečné kreácie nafilmovať. Tak bol v PKO pod zámkou
jeden alebo dva filmy, ktoré si tie lepšie páry tajne premietali
a snažili sa naučiť nejaké figúry. V tom čase Pišta tancoval nie
priamo v KST PKO, ale v krúžku Radosť, ktorý viedol tanečný
majster pán Jozef Remišovský. Nepamätám sa, s ktorou
partnerkou tam tancoval, pretože keď som došiel na vysokú
školu do Bratislavy a stal sa členom KST PKO, on netrénoval
s nami v sále. Napriek tomu v Radosti vynikal spomedzi

všetkých tancujúcich a bolo zrejmé, že skôr či neskôr pôjde
trénovať do KST PKO. Keď hovorím o trénovaní, je potrebné
pochopiť, že sme nemali trénerov. Každý sa snažil tancovať
to, čo odpozeral od kolegov. Trénermi v úvodzovkách boli
páry s vyššou kategóriou, ale aj tie vedeli z teórie veľmi
málo. Systém kopírovanie figúr do určitej miery fungoval,
ale vytvoriť zostavu už bolo ťažké. A práve v tomto období
sa prejavil Pištov talent. Pamätal si figúry a zostavy. Bol
schopný prezerať si film dovtedy, kým obsah filmu neovládal
spamäti. Mal úžasnú pohybovú pamäť, jednoducho v mysli
sa mu odvíjal film, ktorý videl, a snažil sa ho interpretovať
vo svojom tanečnom prejave. A nielen film. Keď sa nám
náhodou podarilo dostať niekam na súťaž tak, sme vedeli, že
Pišta má zaujímavé variácie uložené v pamäti a neskôr ich
použije. Toto nikto z našej generácie nedokázal. Ale Pišta
nám ich ako dobrý kamarát nezištne ukazoval a zatancoval,
prípadne nás ich aj naučil. Vtedy sa nerobil z toho biznis.
Každý, čo niečo vedel, posunul informáciu ďalej. Bolo to
obdobie obrovského nadšenia pre tanec a to nás hnalo
dopredu. Pišta bol natoľko zmagorený tým, čo odpozoroval,
že si to trénoval aj na zastávke električky cestou na tréning
alebo domov. Smiali sme sa tomu, ale on strácal pojem
o čase, keď sa zahĺbil do interpretácie jednotlivých figúr.
Bol nesmierne temperamentný, pedantný a cieľavedomý.
Náročný bol k svojim tanečným partnerkám a bol schopný
drilovať jednu figúru alebo zostavu do nekonečna, kým
nenadobudol presvedčenie, že je to v poriadku. Žiadna
partnerka to s ním nemala jednoduché. Mal ich viac, pretože
vydržať s ním tréning, ale aj súťaž bolo nesmierne ťažké.
Určitý čas mal za partnerku Mariku Halásovú. Bola to
výborná ľahučká partnerka, ktorá mala za sebou základy
baletu. Na jednej súťaži vznikla medzi nimi hádka alebo
presnejšie, cholerik Števo vybuchol. V tom čase bola móda,
že partnerky používali parochne. Kvôli parochniam si museli
dať ostrihať vlasy nakrátko. Nuž a na súťaži sa stalo, že
Marike sa počas súťaže parochňa zošmykla a spadla z hlavy.
Potom, čo ukončili súťažné kolo, chytil Števo na chodbe amok
a vykrikoval na ňu, že má jednu štetku na hlave a druhú
v rukách. Nuž mala parochňu v rukách a musela si ju opäť
nasadiť. Keď Števo chytil záchvat zúrivosti, bolo ťažké
upokojiť ho.
Pamätám si na jeden tréning v PKO, keď už tancoval
so svojou manželkou Ľudkou. Trénovali nejakú zostavu
a skúšali figúru fallway. Števo stále nebol spokojný. Doslova
ničil Ľudku a trval na nekonečnom opakovaní. Nakoniec
pretiekol pohár trpezlivosti aj Ľudke. Vyzula si topánku
a hodila ju po ňom. My ostatní sme len s úžasom pozerali na
tento incident. Ľudka sa prezliekla, treskla dvermi a odišla zo
sály. Zúrivý Števo chodil po sále a soptil, keď sa zrazu otvorili
dvere. Stála v nich Ľudka a zmierlivo sa ho opýtala: „Števo,
nemáš 70 halierov na lístok na električku?“
Jedno obdobie prešiel Števo z PKO do Interklubu. Milan
Štiavnický si bol vedomý, že je to potencionálny pár na prvé
priečky na majstrovstvách Slovenska a ponúkol mu túto
možnosť na prestup. Števo s Ľudkou prestúpili, ale veľmi
dlho neboli členmi Interklubu. Problém bol v tom, že Števo
TŠ 1-2/2021
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bol neriadená strela a nemal ochotu podriadiť sa príkazom
Milana Štiavnického.
Aj v tom období bol kamarát s nami naďalej, nebočil od
nás a rád chodil pomáhať a trénovať aj mimo Bratislavy.
V Trenčíne u Paškovcov bol veľmi obľúbeným trénerom.
Dušan s Evou sú mu za mnohé vďační, pretože ich
vytrénoval na veľmi slušnú úroveň, aby sa mohli uchytiť
medzi profesionálmi. Dokonca mu dali aj klubové sako. To
bola vtedy móda, nosiť klubové saká s emblémom klubu.
Raz sme sa vybrali pozrieť na medzinárodnú súťaž Savária
do Szombathelya. To bola jedna z mála možností vidieť
špičkové páry zo západných krajín, najmä z Anglicka. Na to
sme sa vyzbrojili kamerou Admira, ktorá bola na 8 mm film
a pohon bol na strunu. Väčšinou sme traja tvorili jeden tím.
Juro Komora a ja sme striedavo kamerou natáčali, aj keď
to nebolo povolené, a Števo nám robil akože „plachtu“, za
ktorú sme sa schovávali. Problém bol však v tom, že na jedno
natiahnutie pera fungovala kamera asi 30 sekúnd. Potom
bolo potrebné opäť kľúčom natiahnuť pero a pokračovať.
Úlohou Števa okrem toho, že nás tienil, bolo sledovať páry
a zapamätať si zaujímavé figúry alebo zostavy. Potom sme to
po vyvolaní filmov mnohonásobne prezerali a hádali sme sa,
aký tam bol rytmus, pretože záznam bol samozrejme nemý.
No a na tejto súťaži si obliekol Števo to krásne sako
z Trenčína. Myslím, že bolo červené s emblémom. Cez
prestávku sme sa motali na chodbách športovej haly, keď
zrazu sme stretli Milana Štiavnického. Keď Milan zbadal
na Števovi sako z Trenčína a nie z Interklubu, skoro dostal
infarkt. Števo si to poriadne zlizol. Vrcholom jeho členstva
v Interklube bol incident s Milanom Štiavnickým po jednom
jeho tréningu v sále. Števo sedel a sledoval, čo Milan trénuje.
Po chvíli vyšiel na chodbu a tam si to opakoval potom sa
vrátil overoval si to, či to správne zachytil. Samozrejme,
že tieto vedomosti zapracoval do svojich zostáv. Keď to
Milan zistil, veľmi sa rozčúlil a zakázal mu prístup na svoje
tréningy. Myslím, že po týchto udalostiach Pišta v Interklube
definitívne skončil.
Števo s ľubovoľnou partnerkou bol vždy dominantnou
osobnosťou v páre. Mal veľkú charizmu, presvedčivý prejav
v tanci a úžasný temperament. Zo všetkých vtedajších
špičkových párov mal najväčší potenciál byť ozaj špičkovým
nielen v rámci Česko-Slovenska, ale aj v rámci Európy.
Problém bol, že hranice boli zatvorené, nebolo možné zaplatiť
si tréningy s trénermi z Anglicka. A keby aj áno, nemali
sme na také niečo financie. Vtedy sa nedal zohnať sponzor.
Napriek tomu dokázal na úrovni Slovenska preraziť, aj keď
mu nikto nestál za chrbtom a nespracúval v jeho prospech
rozhodcov. Bojoval sám s tými veternými mlynmi a dokázal
preraziť. V tom čase totiž zbor rozhodcov tvorili väčšinou
učitelia tancov, ktorí nemali žiadne osobné skúsenosti so
súťažným tancom, nemali hlbšie odborné vedomosti a navyše
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sa nechali ovplyvňovať vo svojom názore. Rozhodcovský zbor
tvorili väčšinou 5 rozhodcovia. A aby bola akože zachovaná
objektivita, boli rozhodcovia nominovaní cez Osvetový ústav
podľa regionálneho princípu. Na majstrovských súťažiach bol
navyše vždy nominovaný jeden akože neutrálny rozhodca.
Najčastejšie to bola rozhodkyňa z Česka, pani Medilková,
veľmi dobrá známa Milana Štiavnického. Potom stačilo pred
majstrovstvami Slovenska vypustiť balóniky o výkonnosti
párov a bolo rozhodnuté. Pamätám si, že pred jednými
majstrovstvami Slovenska sa šírila informácia, že Števo
nemôže vyhrať, pretože Ľudka pôsobí príliš športovo a to
nie je veľmi vhodné v spoločenských tancoch. Števo si bol
vedomý toho, že jeho šance na výhru boli vždy ohrozené,
ale bral to športovo. Robil si z toho po čase žarty. Vytasil
sa s koncepciou, že keby bol v Interklube a bol by ochotný
obhrýzať kosť, čo Milan Štiavnický každému poskytne,
možno by bol bez problémov vždy majster Slovenska. On sa
však nechcel nechať manipulovať a tak sa tejto možnosti
radšej vzdal.
Po každej súťaži si však zobral výsledky súťaže a potom
sme spolu analyzovali, ako to mohlo dopadnúť, keby ten
alebo onen rozhodca vytiahol inú známku. Toto dokázal riešiť
celé hodiny.
Po jedných majstrovstvách Slovenska v Žiline, keď
sa skončila súťaž, vybrali sme sa na hotel (bývali sme na
Hlinách) a on išiel s nami, aj keď býval v inom hoteli. Celou
cestou rozoberal súťaž. Nezobral si nič zo šatne a keď sme
došli k internátom, kde sme bývali, zrazu hovorí: Neviete,
kde je Ľudka? Obzerali sme sa, ale Ľudka nešla s nami.
Úplne na ňu zabudol a Ľudka si musela zobrať taxík a všetky
tanečné rekvizity zobrať na hotel taxíkom.
Inokedy po jednej súťaži v Martine, kde sme boli
rozhodovať na pozvanie Mariana Sičáka, sme sa vracali
domov autom Milana Tomašoviča. Celú cestu Števo
analyzoval výsledky, alebo ako to on volal - pomôcky, a keď
sme v Bratislave zastali pred jeho domom, otvoril kufor auta
a s prekvapením sa nás pýtal, či nevieme, kde má smoking.
No čo už, zostal v Martine v šatni a Marián mu ho potom
musel doručiť do Bratislavy.
Veľa bolo takýchto príhod so Štefanom, nemožno všetky
uviesť. Bol to výborný parťák, dobrosrdečný človek, ktorý
nás nikdy nepodrazil. A bol aj výborný tréner. Dokázal páry
natlačiť do tréningového procesu, nepardonoval flákanie sa
na tréningu.
Je mi ľúto a zrejme aj nám všetkým, ktorí sme ho
poznali, že tak nečakane odišiel. Budeme na neho vždy pekne
spomínať a na tie jeho historky, čo sme s ním zažili, nikdy
nezabudneme. Tak zostane naveky v našich mysliach.
Peter Loja

Tauke
Malikovič
Turebekov
15. apríl 1998 – 10. apríl 2021
•
•
•

•

Narodil sa 15. 4. 1998 v historickom meste Taraz
v Kazašskej republike.
Bol druhým dieťaťom pána Malika a pani Daken
Turebekovcov a jediným bratom svojej sestry Tolganay
Rodina Turebekovcov patrí medzi veľmi vážené rodiny
svojho mesta i oblasti, starý otec Tleukabil stál veľa
rokov na čele mesta a dodnes je hlavou zväzu veteránov
Veľkej vlasteneckej vojny v Kazachstane
Tauke bol posledným mužským potomkom svojho
významného rodu…

Základné vzdelanie absolvoval spočiatku v rodnom
Taraze a neskôr v Almate, kam sa presťahoval kvôli svojej
najväčšej vášni – súťažnému tancu. Tanec ho neskôr zavial
až do Európy. Tu študoval v miestach svojho tanečného
pôsobenia - jazykovú školu v slovinskej Ľubľane, súkromné
gymnázium na Kremnickej ulici v Bratislave (ktoré úspešne
ukončil v roku 2020 získaním maturitnej skúšky) a jeho
posledným miestom štúdia bola Vysoká škola Danubius,
ktorú navštevoval od zimného semestra školského roku
2020/2021. Tu na Fakulte verejnej politiky a verejnej správy
úspešne uzavrel prvý semester z vynikajúcim hodnotením.
Okrem klasického všeobecného vzdelania bol Tauke
Turebekov aj poslucháčom štúdia trénerov tanečného športu
1. kvalifikačného stupňa (organizovaného SZTŠ v spolupráci
s Fakultou telesnej výchovy a športu UK Bratislava), ktoré
absolvoval v posledných mesiacoch. Aj tu úspešne zložil
prvú časť teoretických skúšok, odovzdal záverečnú prácu
a k získaniu titulu licencovaného trénera tanečného športu
mu chýbala už len záverečná skúška…
To, čo Taukeho sprevádzalo po celý život, bol tanec v jeho
najrôznejších podobách. Vo veku 4 rokov sa začal venovať
kazašskému ľudovému tancu v detskom folklórnom súbore.
Na základnej škole ho očaril tanečný šport, ktorému zostal
verný až do svojich posledných hodín. Už od začiatku svojej
dlhej a úspešnej kariéry patril medzi najväčšie talenty
svojej generácie. Bol majstrom Kazachstanu v juniorskej
i mládežníckej kategórii a rovnako sa mu darilo aj na
európskej tanečnej scéne.

V roku 2016 pôsobil v elitnom slovinskom klube
Fénix.V roku 2017 využil ponuku bratislavského klubu
Uni‑Dance, ktorého farbám zostal verný natrvalo.
So svojou tanečnou partnerkou Sofiou Imbondo získali
2 tituly majstrov Slovenska v kategórii do 21 rokov, 3 tituly
akademických šampiónov a výrazne sa presadili aj na
medzinárodnej scéne. Vo svojej najúspešnejšej sezóne získali
v slovenských farbách titul akademických vicemajstrov
Európy v štandardných tancoch, prebojovali sa do finále
majstrovstiev Európy dospelých v showdance LAT a boli tiež
oporami tímu, ktorý získal 3 zlaté medaily na Európskom
pohári kreatívnych formácií.

Počas svojho štvorročného pôsobenia v reprezentácii
Slovenskej republiky si Tauke Turebekov vyslúžil veľký
rešpekt k svojmu talentu a aj k obrovskej pracovitosti,
nevšednej profesionalite a vrelému kamarátskemu
správaniu.
V noci 10. apríla 2021 nečakane a tragicky slnečný Tauke
navždy opustil pozemské tanečné parkety a všetko, čo vo
svojom živote miloval.
Česť jeho pamiatke a pokoj jeho duši!
TŠ 1-2/2021
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4. august 2021
X-BIONIC® SPHERE
Šamorín
Historicky prvý Olympijský festival bol ústredným
sprievodným podujatím v období, keď sa
v metropole Japonska konali Olympijské hry
a usporiadal ho Slovenský olympijský a športový
výbor v spolupráci so športovými zväzmi. Začal sa
23. júla, trval do 8. augusta a celých 17 dní ponúkal
bohatý a pestrý program.
SZTŠ sa niekoľko dní na festivale prezentoval
v propagačnom stánku, kde sa striedal so
Slovenskou gymnastickou federáciou, ale najviac
priestoru dostal zväz 4. augusta, kedy sa konal
hlavný prezentačný deň nášho zväzu.
Po celý deň bol otvorený stánok s informačnými
a propagačnými materiálmi zväzu a tiež
pohybovými aktivitami, ktoré koordinoval Peter
Olej. Na atletickom ovále sa návštevníci festivalu
mohli zapojiť do rôznych tanečno‑pohybových
činností pod vedením lektorov sekcie IDO MT.
Najatraktívnejšou časťou dňa boli určite tri
prezentácie na hlavnom pódiu: ich súčasťou boli
ukážky rôznych tanečných disciplín všetkých troch
sekcií. Na záver každej tanečnej prezentácie sa
uskutočnil krátky workshop pre verejnosť pod
vedením mladých lektorov: Romana „Dextera“
Šamudovského, Denisy Šeďovej, Martiny Orlickej
a Zuzany Barutovej. V programe okrem samotných
lektorov účinkovali poprední tanečníci: Matej Štec
a Elena Popova z TK UNI‑DANCE, Majko Koiš,
Škola breaku, Maša Machatsová a Barbora Rajčany
z Halo Halo, Ema Grigerová z Districtu,
ŠK Crazyrock Detva, RRC ŠPORTUJSNAMI,
Lollipops by RDS.
O význame prezentácie na Olympijskom festivale
svedčí aj prítomnosť prezidenta SZTŠ Petra
Ivaniča.
Pozitívne ohlasy sa nášmu zväzu dostali aj od
organizátorov festivalu:
„Za mňa ste spravili jeden z najlepších programov
na stejdži a klobúk dole, ako makáte všetci!“
Ďakovný list prišiel aj od prezidenta SOŠV Antona
Siekela.
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ONLINE súťaže
a aktivity sekcie IDO MT

V období pandémie sekcia IDO MT pripravila a realizovala mnoho online workshopov so slovenskými aj zahraničnými
lektormi (disco dance, základy techniky tanca, jazz, hip hop modern/contemporary…), online prednášky a online súťaže.

DISCO Online Cup,
10. – 17. 2. 2021
Účasť 235 tanečníkov z 18 slovenských klubov (najviac
tanečníkov z klubu Stella – 28 a Grimmy – 27), hodnotilo18
rozhodcov (jednu disciplínu 3 – 5); organizačne súťaž
zabezpečila Monika Šimeková (District Dance), variácie
pripravili Alexa Tóthová (TŠ UNLIMITED) a Ivana
Majerčíková (DEEP) a súťažili všetky vekové a 11 sólo
súťažných kategórií, v ktorých zvíťazili tanečníci z DEEPu
(JVK1A, DVK C a D, chlapci), GRIMMY (DVK A, DVK B),
STELLA (JVK 1 A, JVK B), Lentilky (HVK), District Dance
(JVK C) a Black Lions (MINI).
DISCO Online Cup Vol. 2,
10. – 31. 3. 2021
Súťaž v 11 sólo disciplínach vo všetkých vekových aj
výkonnostných kategóriách, účasť 258 tanečníkov z 18
slovenských klubov (najpočetnejšie zastúpenie malo
Grimmy - 32 a Stella - 29), hodnotilo 25 rozhodcov (vždy po
5), organizačne pripravila a zabezpečila Monika Šimeková
(District Dance), v súťaži zvíťazili tanečníci z DEEPu (JVK2A,
DVK C, chlapci), STELLA (JVK1A, DVK B, JVK B), GRIMMY
(DVK A), DYNO (DVK D), AURA (HVK), Black Lions (MINI).
Grimmy HIP HOP Online Cup,
8. – 25. 4. 2021
Súťaž sa uskutočnila v 8 sólo disciplínach vo všetkých
vekových a výkonnostných kategóriách, účasť 226 tanečníkov
z 19 slovenských klubov (najpočetnejšia účasť bola
z Grimmy - 76 a z D.S. Studia - 44), hodnotili 5 rozhodcovia,
organizačne zabezpečila Ingrid Fabian a GRIMMY, v súťaži
zvíťazili tanečníci z rôznych klubov: MyDance (JVK chlapci),
D.S. Studio (DVK A, MINI), GRIMMY (HVK,DVK B, DVK
chlapci, JVK B), MF (JVK A).
JAZZ online,
17. 4.–3. 5. 2021
Tanečníci súťažili v 5 sólových disciplínach vo všetkých
vekových kategóriách. Účasť 117 tanečníkov z 11 slovenských
klubov (najpočetnejšie zastúpenie mali Lentilky - 21, Juventa
aj Lollipops - 19) hodnotili 3 rozhodcovia. Organizačne
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zabezpečila Hana Švehlová a Martin Švehla. V piatich
finále zvíťazili tanečníci z 5 rôznych klubov: Halo Halo,
DanceContinent, Lollipops, Grimmy a Stella.
MODERN online, 1. – 13. 6. 2021
56 tanečníkov z 9 klubov súťažilo vo všetkých vekových
kategóriách. Víťazmi boli tanečníci z piatich rôznych
klubov: Samuel Frgelec z Dance Continent v HVK, Adriana
Vozáryová z Halo Halo v JVK 1, Ema Macková z Jessy v JVK
2, Tamara Kušanová zo Stelly v SP detí a Olívia Keseliová
z Lollipops v TP detí.
Medzinárodná online IDO súťaž Continent vs
Continent,
máj – júl 2021
V kvalifikačnom regionálnom európskom kole malo
Slovensko zastúpenie vo všetkých troch departmentoch.
Celkovo bolo prihlásených 65 choreografií (videí) z 9 klubov:
ART department – súťažilo 45 slovenských choreografií
z klubov Halo Halo, Lollipops, Lentilky, Dance Continent;
URBAN/STREET department – súťažilo 16 choreografií
z klubov DEEP, ASSOS, GRIMMY, Lentilky a Slovak dance
team;
COUPLE department – súťažili 4 choreografie z klubu
La Portella.
Do celoeurópskeho kola postúpilo 57 slovenských
choreografií.
26. – 27. 6. sa uskutočnilo celoeurópske kolo, z 57
choreografií 20 postúpilo do celosvetového finále a zároveň
získalo niekoľko popredných umiestnení: tri prvé miesta,
jedno druhé, tri tretie (kluby La Portella, Halo Halo,
Grimmy, DEEP).
Celosvetové finále všetkých kontinentov sa uskutočnilo 8. –
11. 7. a slovenskí tanečníci a ich videoprezentácie boli opäť
úspešné: dve prvé miesta, dve druhé a jedno tretie (kluby La
Portella a Halo Halo).
Dospelé top choreografie postupujú do IDO online
GALA 2021. Za Slovensko postúpila formácia súboru
DanceContinent.

Medzinárodné a domáce súťaže sekcie IDO MT

WDSF
Majstrovstvá
Európy Breaking
26. 6. 2021, Soči, Rusko,
Slovenskú SZTŠ reprezentáciu tvorili traja tanečníci:
Oliver „Twister“ Pirhala
Ondrej „El Prcinho“ Hadidom
Soňa „Sonia“ Bojnanská
Tanečníci mali problém s ruskou pasovou kontrolou, ale
operatívna intervencia P. Horáčka a WDSF im umožnila
pokračovať v ceste do Soči – museli si však dokúpiť nové
letenky Moskva - Soči a hlavne zvládnuť náročnú stresovú
situáciu.
B-boy Twister sa v konkurencii 58 tanečníkov z viac ako 30
krajín prebojovaval do TOP 8 a obsadil konečné 5. miesto. El
Prcinho postúpil z kvalifikácie do top 32. Sonia sa predstavila
výborným výkonom, no žiaľ, nepostúpila z kvalifikácie b-girls.

Oliver „Twister“ Pirhala

Soňa „Sonia“ Bojnanská , Oliver „Twister“ Pirhala, Ondrej „El Prcinho“ Hadidom

TŠ 1-2/2021
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3 DISCO súťaže “naživo” v náročných
a limitovaných podmienkach z dôvodu
hygienických obmedzení pripravili
sestry Tóthové a súbor UNLIMITED
Levice:
UNLIMITED Dance Cup disco
dance, Levice,
21. 5. 2021
Súťaž v 18 disciplínach (všetky vekové
a výkonnostné kategórie sólo a duo)
s účasťou 205 tanečníkov zo 16 klubov.
Víťazní tanečníci boli z klubov Stella
(3 prvenstvá), Unlimited (3), Grimmy
(2), Lentilky (2), ASSOS (2), District
(2), DEEP (2), a kluby Akadémia tanca
a Klik Klak si vytancovali po jednom
prvenstve.
UNLIMITED Dance Cup disco
dance, Levice,
4. 6. 2021
Súťaž v 23 disciplínach (všetky vekové
a výkonnostné kategórie sólo, duo aj
skupiny) s účasťou 268 tanečníkov z 15
klubov. Víťazní tanečníci boli z klubov
Grimmy (5 prvenstiev), Lentilky (4),
Stella (3), ASSOS (3), Unlimited (4)
a kluby District Dance, Hviezidička,
Black Lions, Martico New Age si
vytancovali po jednom prvenstve.

„art SHOW festík“, Bratislava,
12. 6. 2021
Artová súťaž sa uskutočnila naživo v 12 disciplínach sólo a duo (show,
jazz, moderna), zúčastnilo sa jej 65 tanečníkov zo 6 klubov (Halo Halo,
DanceContinent, Danceversity/Akadémia tanca, Juventa, Lollipops,
Stella). Najviac súťažných choreografií predstavil súbor Halo Halo (24)
a Lollipos (15). Víťazstvo si odniesli tanečníci z Halo Halo (10 súťažných
kategórií) a DanceContinent (2).
Súťaž organizačne pripravil tanečný klub Spektrum v priestoroch UNI.

The Legits Blast – BREAKING festival,
22. – 25. 7. 2021
Jeden z top medzinárodných breaking festivalov
s desaťročnou tradíciou sa uskutočnil v Banskej Bystrici.
Súťaže sa zúčastnilo 191 tanečníkov zo 44 krajín a súťažili
v šiestich kategóriách. Breaking battle a workshopy boli
určené všetkým vekovým kategóriám. Do súťaže zasiahli
aj viacerí slovenskí tanečníci. V dospelej kategórii postúpil
Twister do TOP 16 v kategórii 1vs1 Breaking a slovenská crew
v zostave s Majkom Koišom v kategórii Rep Your Country sa
umiestnila v TOP 8.
Priamym účastníkom a divákom finálového večera bol aj
prezident SZTŠ Peter Ivanič a festival zhodnotil slovami:
„Včera večer som s obdivom sledoval skvelé výkony
breakerov vo finále The Legits Blast festivalu v Banskej
Bystrici. Stovky účastníkov z desiatok krajín nielen Európy,
ale aj z Brazílie, USA, Venezuely… Blahoželám víťazom
a hlavne organizátorom za špičkovú viacdňovú akciu v dobe
cestovných a hygienickych obmedzení.“
Hlavným organizátorom podujatia bol Martin Mg Gilian –
svetovo uznávaná osobnosť na breaking scéne.

UNLIMITED Dance Cup disco
dance, Levice,
25. 6. 2021
Súťaž v 25 disciplínach (všetky vekové
a výkonnostné kategórie sólo, duo aj
skupiny) s účasťou 354 tanečníkov zo
17 klubov a medzinárodnou účasťou v
porote. Víťazní tanečníci boli z klubov
Stella (5 prvenstiev), Unlimited (4),
DEEP (4) Grimmy (3), Akadémia tanca
(3), Lentilky (2) a kluby District, Black
Lions, Martico New Age a Sonny si
vytancovali po jednom prvenstve.
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Tanečný šport predstavuje:

GIA MARTINOVIČOVÁ
•
•
•
•

trénerka, choreografka, členka predstavenstva TŠ ASSOS Nelux Bratislava
slovenská a medzinárodná rozhodkyňa
v minulosti profesionálna tanečníčka
účinkovala v muzikáloch Kleopatra, Krysař, Vlasy, Donaha!, Niekto to rád horúce
na Novej scéne a tiež Partybr(e)akers v experimentálnom štúdiu SND
• bývalá členka tanečnej skupiny SPIN (účinkovanie vo viacerých komerčných
televíznych programoch: Hit storočia, súťaže Miss, Zlatý puk, Športovec roka...)
• tvár módnej značky koženého oblečenia DIFFERENT

Meno a priezvisko:
Ing. GEORGÍNA
MARTINOVIČOVÁ
Vek: 50 rokov
Tancu sa venuje vyše
35 rokov
Klub:
ASSOS Nelux Bratislava
Občianske povolanie:
Vyštudovaná inžinierka
ekonómie. Pracovala
v produkčnej firme
aj v bankovom sektore
Najväčšie trénerské
a choreografické úspechy:
Choreografie, ktoré Gia
v minulosti vytvorila a na
ktorých participovala, získali
viackrát titul majster SR a
niektoré z nich sa umiestnili
vo finále IDO majstrovstiev
sveta a Európy.
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Dlhé roky je tvoje meno atvoja
osoba spojená s tancom a tanečnou
organizáciou (SZTŠ, predtým STO
D IDO). Ako a kedy si sa k tancu
dostala? Aká bola tvoja cesta
k tancu a s tancom?
Od štyroch rokov som trénovala
športovú gymnastiku na reprezentačnej
úrovni (klub Internacional Slovnaft
Bratislava, titul majsterka ČSSR).
V tom čase moja sestra (Marína Kutlik
Opltová, pozn. red.) navštevovala
krúžok moderného tanca a tak jednu
peknú sobotu, keď som nemala svoj
gymnastický tréning, šla som ju pozrieť.
Po zhliadnutí ich novej choreografie
som sa chcela pochváliť aj ja, tak som si
hodila jednu diagonálu: rondat, flik, salto
vzad . Keď to videla trénerka, hneď ma
oslovila, zlanárila pre tanec a postavila
do choreografie… Mala som 13 rokov,
kvalitné základy klasického tanca a chuť
vyskúšať niečo nové, tak som skončila
s gymnastikou a začala tancovať. Pod
vedením Janky Brodovej v tanečnom
štúdiu pri ZK ROH Slovnaft v Klingerke
som tancovala až do roku 1990. Tu sme
získali svoje prvé tanečné skúsenosti na
súťažiach a vystúpeniach a tiež spoznali
BFF (best friends forever).
Po dovŕšení dospelosti som pôsobila
vo viacerých komerčných tanečných
zoskupeniach, napríklad v tanečnej
skupine SPIN, s ktorou sme vystupovali
na mnohých kultúrnych podujatiach
v rámci celého Česko-Slovenska
i v zahraničí. Spolupracovali sme
s viacerými populárnymi spevákmi,
robili tanečné módne prehliadky,
reklamy a účinkovali v TV programoch.
V roku 1992 sme spolu s dlhoročnou
spolutanečníčkou a kamarátkou Luciou

Farkašovskou a sestrou Marínou
Opltovou založili tanečné štúdio ASSOS.
Zo začiatku sme mali pár detí a trénovali
v telocvični bez zrkadiel. Po rokoch
mravčej práce s deťmi a mládežou sme
postupne rástli, získavali skúsenosti,
zúčastňovali sa stále vyšších súťaží,
prežili sme dobré aj horšie chvíle, ktoré
sme vždy spoločne prekonávali.
Zo súťaží si však najviac pamätám tú
zábavu na cestách, mimo pódia a za ním
ako konkrétne umiestnenia a známky od
poroty. V tom čase som bola aj aktívnou
rozhodkyňou STO D IDO. Spoznala som
sa s trénermi a rozhodcami zo slovenskej
tanečnej organizácie, vymieňali sme si
skúsenosti. V každom ohľade to bola
dobrá skúsenosť, veľká pocta, ale aj
obrovská zodpovednosť.

Za vrchol mojej tanečnej kariéry
považujem účinkovanie v muzikáloch
na Novej scéne v Bratislave (Niekto
to rád horúce, Vlasy, Krysař, Donaha!
a Kleopatra – úloha hada) a tiež
v experimentálnom štúdiu SND
(Partybr(e)akers). Pri príprave
a účinkovaní som sa zoznámila
s mnohými skvelými ľuďmi, kvalitnými
tanečníkmi/choreografmi. Niektorí
z nich pôsobia tiež ako rozhodcovia
IDO disciplín, tak máme možnosť občas
sa stretnúť. Postupne sme si v našom
klube vychovali aj mladé šikovné
trénerky a trénerov, ktorí s našimi
tanečníkmi dosiahli vynikajúce
výsledky. Vďaka nim sme si ako klub
siahli na najvyššie priečky na svetových
súťažiach. Prajem im, aby sa im aj
ďalej darilo a mali možnosť tvoriť
a baviť sa súčasne, my tri (M,L,G) spolu
s naším tímom trénerov sa budeme
usilovať vytvárať im aj naďalej vhodné
podmienky pre tvorbu. Počas pôsobenia
klubu sme prešli rôznymi zmenami
a vývojom. V súčasnosti sa voláme
ASSOS Nelux Bratislava, máme vyše
200 členov, trénujeme v troch sálach
súčasne a v každej máme aj zrkadlá. 
V budúcom roku oslávi naše štúdio
krásnych 30 rokov.

Aké sú tvoje netanečné záľuby,
koníčky a aktivity?
Tých je v poslednom čase veľa. Keď
som sa pre vážna zdravotné problémy
nemohla hýbať, objavila som iné, nové
spôsoby využitia voľného času, resp.
mala som ho vtedy dostatok na cudzie
jazyky, domáce zvieratá (mačičky),
seriály alebo olejomaľbu.
Potvrdila sa múdrosť, že všetko zlé
je na niečo dobré: získala som nové
záujmy, ale s tancom ako takým som
v kontakte stále – ako pozorná diváčka,
pedagogička či tútorka v prípravke
nášho štúdia. Práca s najmenšími
tanečníkmi mi dáva veľa energie.
Aký je tvoj vzťah k ostatným
disciplínam tanečného športu? Ku
ktorým tancom máš najbližšie?
Toto sa mení s pribúdajúcim vekom.
Najskôr sa mi páčili moderné disco
tance, street dance, break dance aj
latinskoamerické – všetko dynamické
disciplíny, avšak momentálne mi
najviac vyhovuje contemporary, cvičím

kondíciu, super postavičku. 
Nemyslím, že by mi niečo vzal, vnímam
len pozitíva, aj s odstupom času.
Nemenila by som. Považujem za úžasné
šťastie, že sa mi moje hobby stalo
prácou.
Ako vnímaš vývoj a súčasný stav
IDO disciplín na Slovensku a vo
svete? Čo ty osobne považuješ za
ich najväčší triumf a čo im škodí?
Vnímam zmeny k lepšiemu za posledné
obdobie – zmeny v pravidlách,
otvorenie sa pre mladých rozhodcov,
organizovanie školení so zaujímavými
témami. U tanečníkov obdivujem
zvyšovanie výkonnosti, inovatívnosť
a variabilitu prvkov, vplyv iných
štýlov, kreativitu aj v imidži. Výhodou
pre súčasnú generáciu tanečníkov
je možnosť cestovať, cez internet si
pozrieť iných tanečníkov, porovnať sa,
inšpirovať sa, naučiť sa nové pohyby.
Občas však prichádza k skopírovaniu
celých väzieb či variácií, a to už nie je
úplne v poriadku.

Viem, že si sa počas svojej kariéry
venovala rôznym tanečným
žánrom – akým?
Jazz, showdance, street dance,
contemporary a ich kombinácia
s akrobaciou.
Kto boli a sú tvoje tanečné vzory,
inšpirácie a ikony?
V mladosti som bola doslova nadšená
tanečnými filmami ako Hair, Chorus
Line, Flashdance či Božské telá – po
kine sme vždy pretancovali celú cestu
domov a na tréningoch sme skúšali
nové veci (v tom čase ešte neexistoval
internet, kino bolo jedinou možnosťou
a obľúbeným spôsobom získavania
nových tanečných zážitkov a inšpirácií).
Pred časom ma uchvátil klip k piesni
Chandelier a príbeh mladej tanečníčky
Maddie Ziegler. V ďalšom období ma
zaujali nápady dvojičiek Les Twins.
V tanečnom projekte United Movement
ma okrem mnohých iných úplne
najviac dostali taneční partneri
Keone a Mari.Pohladením duše sú
choreografie Jiřího Kyliána.
Úplnou slovenskou novinkou –
mňamkou, korú je možné vidieť
v DPOH, je predstavenie Malý princ
Lacka Cmoreja.

si sama pre seba, čo je dobré pre
moje telo: postupne zisťujem, že sú to
vlastne prvky jogy, ktorú už dlhé roky
praktizujem. Mám mimoriadny vzťah aj
k folklóru, môj manžel hral na husliach
v ľudovom súbore, roky som to doma
či v aute počúvala, navštevovali sme
vystúpenia, festivaly, aj som si viackrát
vyskúšala pár zaujímavých krokov.
Čo ti tanec dáva… a čo ti vzal?
Tanec mi dal a dáva mnoho: stabilnú
prácu, dlhoročné kamarátstva, silné
zážitky, emócie hore‑dole, možnosť
precestovať svet, skvelú fyzickú

Nedávno si oslávila krásne okrúhle
jubileum. Aké sú tvoje najbližšie
plány a ciele v tanci aj mimo
tanca?
Najbližší plán: letné tanečné
sústredenie s naším klubom ASSOS
Nelux Bratislava. V hlave už mi
znejú vianočné piesne a v najväčších
horúčavách rozmýšľam nad
Mikulášskym predstavením. 
Trénovať, trénovať, trénovať! Stále je čo
zlepšovať! Užívať si akýkoľvek pohyb,
mať radosť z tanca, hoci len doma
v obývačke.
TŠ 1-2/2021
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Sekcia akrobatického rokenrolu a boggie-woggie l Projekty

ROCK N ROLL

S po rt For A ll
Koordinátori krajín:
Poľsko
Bartolomiej Kobylansky
Slovensko
Rastislav Baňas
Ukrajina
Mykhailo Petrenko
Kasia Kik – Witkovska
Írsko
Katalin Kis
WRRC
8. – 13. 8. sa v poľských Piechowiciach uskutočnil prvý
z troch kempov v rámci novovznikajúceho projektu „Sport
for all“. Projekt je podporovaný Európskou komisiou
a organizuje sa pod hlavičkou WRRC.
Krátky opis projektu:
Počas projektu vytvoríme medzinárodný vzdelávací program
pre športové triedy akrobatického rokenrolu, v rámci
ktorého budú môcť tréneri pracovať na základných školách
a v športových kluboch. Tento vyvážený program, ktorý
spája mnohé prvky športových disciplín, ako je gymnastika,
atletika, tímové hry a športový tanec, bude mať vplyv na
všestranný rozvoj detí.
Naše aktivity budú rozdelené na časti spojené s prípravou
vzdelávacieho programu pre športové triedy v 36 krajinách
Svetovej federácie rokenrolu, vrátane dvadsiatich dvoch
krajín Európy. V prvej prípravnej fáze budeme vykonávať
prieskumy medzi všetkými členmi našej federácie. Popíšeme
organizačné možnosti ministerstiev športu v každej krajine,
t. j. podmienky potrebné na zriadenie športových tried
akrobatického rokenrolu.
Počas projektu vypracujeme trojročný vzdelávací program
zameraný na komplexný rozvoj mladého športovca.
Zameriame sa na psychomotorické prvky, ako sú:

26 TŠ 1-2/2021

láska k športu, výchova návykov starostlivosť o zdravie
a predovšetkým zábava prostredníctvom športu.
Konečným produktom projektu bude aj program pre činnosť
športových tried na školách, ktorý napíšu účastníci, čo
umožní ďalej zvyšovať počet študentov rokenrolu na celom
svete. Informácie o projekte budú zverejnené na oficiálnych
webových stránkach združení a sociálnych sieťach.
Z celého projektu bude vytvorené špeciálne propagačné
video, ktoré bude sprístupnené všetkým záujemcom o náš
projekt na internete.
Prostredníctvom webovej stránky Svetovej konfederácie
akrobatického rokenrolu bude projekt viditeľný pre 36
krajín, združených vo WRRC. V miestnej tlači budeme
uverejňovať články propagujúce naše úspechy získané
v rámci projektu.
Vyberieme ľudí, ktorí pripravia a preložia článok o našej
výmene a zverejnia informácie v médiách.
Termíny nasledujúcich kempov:
Ukrajina 21.10-26. 10. 2021
Slovensko 24-28. 02. 2022

Tím slovenských koučov projektu:
Mgr. Rastislav Baňas – koordinátor
Mgr. Tomáš Vasilčák
Mgr. Katarína Péliová, PhD
Mgr. Ján Olejník
Bc. Dominika Grajcarová
Mgr. Adéla Chlapcová
Mgr. Peter Olej, PhD
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Predstavujeme l Tanečný šport

Tanečný šport gratuluje:

Peter Ivanič
Na poslednom valnom zhromaždení v júni 2021 došlo k výmene
na čele našej federácie. Novým prezidentom sa stal dlhoročný
športový riaditeľ sekcie TŠ a skúsený manažér Peter Ivanič.
Kedže na začiatku augusta oslávil novozvolený štatutár aj
významné životné jubileum (55 rokov), redakcia časopisu
TŠ s potešením využila príležitosť a položila jubilantovi zopár
otázok…

Meno a priezvisko: PETER IVANIČ
Vek: 55 rokov
Tancu sa venuje: 41 rokov
Občianske povolanie: projektant
silnoprúdových elektrických
zariadení
Vzdelanie: SVŠT (teraz STU Bratislava)
Elektrotechnická fakulta
Kariéra v štruktúrach SZTŠ:
bohatá - od člena kontrolno-revíznej
komisie cez evidenciu členskej
základne, predsedu Regiónu
Západ, súťažný úsek až po prvého
viceprezidenta. Momentálne som
prezident zväzu už skoro 3 mesiace.
V minulosti reprezentoval kluby:
TK CSEMADOK Nové Zámky
ako súťažiaci, tréner TK Flexum
Mosonmagyaróvár (Maďarsko),
KST MKS Veľký Kýr, tréner a vedúci
klubu TK MsKS Komárno, TŠK
DOMINO Nitra.
Najväčšie tanečné úspechy:
Majster západoslovenského kraja,
štvrťfinále finále MSR ešte v minulom
tisícročí.
Najväčšie úspechy ako kouč a tréner:
vicemajstri Juniori II ŠTT,
vicemajstri Mládež ŠTT, finalisti MSR
Mládež a Dospelí, Akademickí Majstri
SR LAT, Majstri SR Formácie Juniori
LAT, vicemajstri SR a ČR v plesových
choreografiách.
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Pred pár týždňami ste sa stali hlavou tanečného športu
na Slovensku. Ako sa cíti nový prezident a s akými cieľmi
a očakávaniami vstupuje do svojho volebného obdobia?
Ako každý zvolený funkcionár, aj ja som poctený dôverou a podporou
členskej základne. Je to veľmi dobrý pocit. Zároveň si však uvedomujem
zodpovednosť za chod a budúcnosť zväzu. Z toho vyplývajú aj moje ciele.
V prvom rade nestratiť dôveru tých, ktorí mi verili a dali mi svoj hlas. Ďalej
sú to rozvoj zväzu, lepšia vnútorná organizácia a chod zväzu, kontinuita
v úspešných aktivitách predchádzajúcich prezídií, v maximálnej miere
využiť synergiu našich troch sekcií, rozšíriť členskú základňu, zviditeľniť
tanečné športy a dostať reprezentanta Slovenska na OH v Paríži.
Na VZ došlo k zmene stanov a k miernej rekonštrukcii prezídia…
Môžete čitateľom TŠ priblížiť ich podstatu a cieľ?
Pre lepšie pochopenie situácie sa musíme vrátiť do nedávnej histórie.
V roku 2016 sa vplyvom zákona o športe zlúčili tri zväzy pod hlavičkou
SZTŠ. Išlo o nový krok v slovenskom športe, ktorý podstúpili aj iné športové
zväzy. Z viacerých možností, ako sa vysporiadať s novou legislatívou,
sme si vtedy vybrali asi najnáročnejšiu cestu. Uplynulé roky však ukázali,
že výhod je viac ako problémov. Predstava spoločného fungovania
tanečného športu, akrobatického rokenrolu a IDO, zakotvená v prvých
zjednotených stanovách, sa časom ukázala ako neefektívna. Ako člen
Rady SZTŠ zodpovedný za legislatívu som veľmi výrazne vnímal naše
problémy s legislatívou a ako potenciálny nový prezident som mal určité
predstavy, ako by náš zväz mohol fungovať. Preto som predložil vedeniu
zväzu a neskôr členskej základni nové stanovy, v ktorých som sa snažil
skĺbiť skúsenosti z nášho predchádzajúceho „monotematického“ zväzu
s legislatívou dobre fungujúcich spojených športových zväzov.
V pelotóne funkcionárov SZTŠ patríte medzi najskúsenejších. Nie
je tajomstvom, že funkcia prezidenta vám ponúkli už v minulosti.
Prečo ste sa nomináciu rozhodli prijať práve teraz?
Nebolo tajomstvom, že v predošlom volebnom období som odmietol
kandidovať na prezidenta zväzu. Tí, čo ma poznajú, vedia, že nerobím
unáhlené, nepremyslené rozhodnutia a tiež, že mám vysoké nároky nielen
na svoje okolie, ale aj na seba. Pozíciu prezidenta zväzu považujem za veľmi
dôležitú. Napriek desaťročiam v rôznych funkciách som mal pocit, že na ňu
nie som dostatočne pripravený. Potreboval som čas na svoj ďalší rozvoj, na
plánované zmeny a aj na budovanie pozície hlavne v zahraničí. Prezident
nie je len najvyšší predstaviteľ zväzu pred členskou základňou, ale aj

jeho predstaviteľ v medzinárodných
štruktúrach. To bola jedna z oblastí,
kde som predtým nebol dostatočne
etablovaný.
Pri pozícii prezidenta dávam veľký
dôraz na nezávislosť, kedže umožňuje
slobodné a nezaujaté rozhodovanie.
Okrem iného som sa potreboval
vysporiadať aj so vzťahom k tanečným
párom, ktoré po zrušení TŠK DOMINO
prešli do Akadémie tanca. Na jednej
strane som postupne utlmoval svoje
aktivity externého trénera Akadémie
tanca, na druhej strane však považujem
trénerskú prax za dôležitú. Nechcem byť
úradníckym prezidentom, ktorý stratí
reálny kontakt s tréningovým procesom
a súťažami, čím by sa mohli deformovať
moje názory a úsudok.
Uplynulé volebné obdobie v štruktúrach
sekcie tanečného športu bolo trochu
dlhšie, ako sme plánovali. Postupne sa
vo mne utvrdzoval názor, že na zmenu
je pravý čas. Hoci zväz fungoval dobre,
viacerí sme cítili, že mnohé oblasti
potrebujú zmenu. Verím, že zmeny budú
pozitívne a celozväzovo dosiahneme
taký pokrok a komfort ako v súťažnej
oblasti sekcie tanečného športu. Tej som
sa venoval doteraz najdlhšie.
V mladosti ste aktívne tancovali.
Na čo z tohto obdobia najradšej
spomínate?
Zážitkov bolo veľa, majú však hodnotu
skôr pre mňa a pre tých, ktorí boli ich
súčasťou. Preto sa zameriam na to, čo
mi tanec dáva, prečo sa mu venujem
toľké roky.
Už na začiatku môjho tancovania
vzniklo veľa priateľstiev, ktoré
pretrvávajú dodnes. Ako tanečník či
rozhodca som navštívil mnohé krajiny
a miesta, kde by som ako turista asi
necestoval. Kvôli tancu som si založil
živnosť, naučil som sa podnikať, musel
som sa venovať ekonomike, legislatíve
a mnohým iným oblastiam, na ktoré
už teraz používame špecialistov
(účtovníčky, právnikov, reklamné
agentúry…). Tanečný šport mi pomohol
v osobnostnom rozvoji, nadobudol
som a rozvíjal mnoho zručností, ktoré
som mohol uplatniť v súkromnom
živote aj v práci. Štúdium trénerstva,
mnohé workshopy a prednášky doma

i v zahraničí mi rozšírili vedomosti aj
v oblastiach, ktorým by som sa bez
tanca nevenoval. Viaceré psychologické
analýzy preukázali významný vplyv
mojich skúseností z tanca a vedomostí
z tanečnej oblasti na úroveň mojich
manažérskych zručností.
Tancu som venoval všetok voľný čas
a svoj súkromný život. Stále prináša
nových ľudí, krásne chvíle, úspechy, aj
výzvy, obohacuje môj život. Mám rád
hudbu, umenie, krásu, pohyb, mám rád
ľudí, spoločnosť detí a mladých ľudí
ma udržiava v mentálnej aj fyzickej
kondícii, rád pomôžem iným, rád
učím a odovzdávam svoje skúsenosti.
To všetko a ešte oveľa viac mi tanec
umožňuje a ponúka.
Dlhé roky ste patrili k úspešným
trénerom. Ktoré z párov vám
najviac prirástli k srdcu? Zmenili sa
páry a ich prístup k súťaženiu počas
vašej trénerskej kariéry?
Počas skoro 40 rokov trénovania
sa prirodzene vytvorilo množstvo
vzťahov rôznej dĺžky a intenzity
medzi mnou v pozícii trénera a pármi
či rodičmi. Niektoré pretrvávajú
dodnes. Najradšej by som sa vyhol
menám, aby som niekoho neurazil
tým, že ho nespomeniem. Preto
uvediem len štyri osoby. Asi najviac
sa s mojím menom spájal pár Tomáš
Kubiš – Ivana Surovcová, talentovaní
a úspešní tanečníci, s ktorými som
veľmi intenzívne prežíval ich tanečnú
kariéru. Medzi stále aktívne osoby
v tanečnom športe patria Ivan Bielický
a Tomáš Surovec. S viacerými bývalými
tanečníkmi udržiavam kontakt,
hoci nás oddeľujú oceány, prípadne
som svedkom toho, ako dospievajú
ich deti. Vždy ma poteší stretnutie
s bývalými zverencami, tie náhodné sú
prekvapivejšie.
Samozrejme, že sa zmenili páry aj
ich prístup. Súčasná doba je oveľa
rýchlejšia, modernejšia, s množstvom
ľahko dostupných informácií. Keďže
prostredie má významný vplyv na
formovanie osobnosti, zákonite sa
menia ľudia a teda aj páry. Ani trénerov
by sme nemali vynechať! Negatívami
väčšieho blahobytu sú menšia
húževnatosť, pracovitosť, trpezlivosť,

dôslednosť… Mení sa aj hodnotový
rebríček, do popredia sa dostáva
materializmus a individualizmus. Sú aj
pozitíva, avšak podrobnejšia analýza by
zabrala väčšinu tohto čísla. V prípade
záujmu môžeme túto tému otvoriť na
najbližšom tanečnom kongrese.
Priaznivci súťažného tancovania vás
často vnímajú aj prostredníctvom
vášho hlasu - ako jedného
z najčastejšie obsadzovaných
moderátorov a vedúcich súťaží.
Ako sa cítite v tejto pozícii a ktoré
súťaže radíte medzi svoje trofejné?
Vedúci súťaže je najnáročnejšia funkcia
na súťaži. Dlhší pracovný čas, minimum
prestávok, nezastupiteľnosť, veľká
zodpovednosť, verejné vystupovanie
a okamžitý výsledok práce málokomu
vyhovujú. Znalosť legislatívy (nielen
súťažného poriadku) je u vedúceho
súťaže nevyhnutnosťou. Pritom by mal
manažovať celú súťaž, rýchlo a správne
sa rozhodovať, vhodne komunikovať
s ohľadom na zloženie publika, vytvárať
atmosféru, strážiť harmonogram…
Rád robím vedúceho súťaže, ale občas
musím pozvánku odmietnúť. Nie je
vhodné, aby som bol vedúci skoro
na každej súťaži. Aj vedúci súťaže
sa „opozerá“ podobne ako herec či
moderátor. Tiež je dôležité vytvoriť
priestor ostatným kolegom, aby
dostali šancu, mohli sa vypracovať,
zlepšovať. Tak ako na iných pozíciách,
aj tu skúsenosť robí majstra. Niektorí
kolegovia či kolegyne majú rešpekt
či obavy, keď spolu vedieme súťaž,
alebo ich vnímam ako rozhodca.
Snažím sa im však pomôcť, poukázať
na chyby a navrhovať riešenia. Je
lepšie chybám predchádzať, najmä
pred stovkami divákov a s dosahom na
osudy tanečníkov. Sám si musím dávať
pozor na spisovnú mäkkú slovenčinu.
A v angličtine mám značné nedostatky.
Ďalšie už prezrádzať nebudem.
Radšej mám súťaže, kde je priestor
na sprievodné slovo. Bodovacie
súťaže z favoritov preto môžeme
vylúčiť. Zostávajú Slovenské poháre
a majstrovstvá SR. Medzi trofeje radím
súťaže, kde som mohol spolupracovať
s profesionálnymi moderátorkami
ako Zlatica Puškárová, Alena
TŠ 1-2/2021
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Tanečný šport l Osobnosti
Heribanová či moja najobľúbenejšia
Adela Banášová. Boli to súťaže
Dance for Life, SOCH, Grand Gala,
Košice Open. Keďže na moderovanie
nie sme školení, priznávam, že
v rámci samoštúdia sledujem
prácu moderátorov na domácich
aj zahraničných šouprogramoch
predovšetkým v anglickom jazyku.
Priama spolupráca s nimi je pre mňa
veľká česť. Ďalšiu skupinu trofejí
tvoria majstrovstvá Európy a sveta,
ktoré sa konajú na Slovensku za účasti
špičkových svetových párov a s plejádou
významných tanečných odborníkov
medzi rozhodcami a trénermi.
Štyri roky po vytvorení strešnej
organizácie máte dostatočné
skúsenosti s jej zjednoteným
fungovaním. Aký je váš osobný
vzťah vzťah ku kolegom zo sekcií
IDO a RnR?
Nedovolím si tvrdiť, že po 4 rokoch
mám dostatočné skúsenosti so
zjednoteným fungovaním. Priznávam,
že minimálne prvé dva roky boli
dosť konfliktné, čo bolo spôsobené
predovšetkým mojou nedostatočnou
znalosťou situácie. Myslel som si, že
organizovanosť a spôsob fungovania
IDO a akrobatického rokenrolu sú
podobné tanečnému športu. Situácii
veľmi pomohol mediátor Petr Horáček,
ktorý sa snažil obom stranám preložiť do
rodnej reči povedané či napísané.
Aktuálne hodnotím náš vzťah s kolegami
zo sekcií IDO a ARnR za dobrý. Snažím
sa čo najviac spoznať podmienky,
spôsob fungovania a samozrejme
predstaviteľov uvedených sekcií –
vedúcich klubov, trénerov a významných
športovcov. Vyzývam k tomu aj našu
členskú základňu. Len takto môžeme
upevniť naše spoločné fungovanie,
využiť potenciál toho druhého a zároveň
silu, ktorú spolu vytvárame. Neznámeho
sa prirodzene a podvedome obávame
alebo máme averziu. Preto jediná
cesta k sebe je vzájomne sa spoznávať.
K tomu potrebujeme otvorenú
myseľ a srdce. Je veľa vecí, ktoré nás
spájajú – láska k tancu, cit pre hudbu,
športová príprava, umelecké stvárnenie,
súťaženie. Potrebujeme si len uvedomiť
a akceptovať špecifiká, vzájomne sa
počúvať a rešpektovať. Pripomenul
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Informuje l Tanečný šport
som si svoje životné krédo: Ži a nechaj
žiť! Podľa neho čo môžeme, alebo
kvôli legislatíve musíme robiť spoločne
a jednotne, to zjednoťme. Tam, kde
našu silu a hodnotu tvorí jedinečnosť,
zostaňme sami sebou.
Ako vnímate súčasnú pozíciu
slovenského tanca na
medzinárodnej scéne a pozíciu
SZTŠ medzi národnými športovými
zväzmi v rámci slovenského športu?
Hoci SZTŠ je v rámci WDSF počtom
členov malý zväz, má svoju váhu. Za
posledné roky reprezentanti Slovenska
v tanečnom športe siahli na najvyššie
méty, čo si zahraničie všimlo, niekedy ho
to prekvapilo, až šokovalo. Postupnými
krokmi naše páry získavajú cenné
trofeje v menšinových disciplínach či
vekových kategóriách. Každoročne však
ukazujeme svetu, že so slovenskými
pármi treba počítať.
V tanečnej politike sme hodnotení ako
stabilný a spoľahlivý subjekt. Držíme
sa svojich hodnôt a názorov, dobré
návrhy podporujeme, malým a slabým
federáciám pomáhame, s veľkými
udržiavame priateľské a korektné
vzťahy.
V IDO je obdobná situácia až na to,
že dlhodobejšie žneme úspechy na
MS a ME IDO. Postupne sa naši
reprezentanti zo sekcie IDO a MT
zúčastňujú aj súťaží WDSF (disco,
breaking) s výbornými výsledkami.
Pani Švehlová má stabilnú pozíciu vo
svetovej federácii IDO a náš zástupca
svojimi skúsenosťami a radami vplýva
na nastavenie súťažných pravidiel
v breakingu v rámci WDSF.
V akrobatickom rokenrole je to
horšie. Naše medzinárodne úspešné
páry postupne ukončili aktívnu
súťažnú činnosť. Po vrchole zvyčajne
nasleduje zostup alebo pád. Je to
normály a periodicky sa opakujúci
kolobeh. Dôležité je, že predstavitelia
akrobatického rokenrolu si uvedomujú
situáciu a snažia sa ju zvrátiť. Vyvíjajú
aktivity na rozširovanie členskej
základne, pracujú na projektoch,
s ktorými by mali vychovať novú
generáciu, a snažia sa o výsledky v tých
disciplínach, kde by sme mohli mať
šancu.
SZTŠ si v rámci slovenského športu

tiež aktívne buduje pozíciu. Online
besedu o smerovaní slovenského
športu na jar 2020, ktorej účastníkmi
okrem prezidenta SZTŠ boli dvaja
štátni tajomníci pre šport a zástupcovia
futbalového a hokejového zväzu, mala
v odborných športových kruhoch
vysokú sledovanosť. Naši zástupcovia
sa zapojili aj do riešenia neľahkej
situácie v lyžiarskom hnutí na poli
valných zhromaždení SOŠV v roku 2021.
Aktívnu úlohu sme zohrali aj pri riešení
ťažkej situácie lyžiarov na poli SOŠV.
Zmena nášho sídla má SZTŠ vrátiť do
centra slovenského športu, vytvoriť
podmienky na ľahší a bezprostrednejší
kontakt s ostatnými športovými zväzmi
v Dome športu.
Domáca aj zahraničná diplomacia nám
roky pomáha pri dosahovaní cieľov
a prináša úspechy. Preto som jej v rámci
novej štruktúry navrhol samostatný post
s náležitou pozornosťou a postavením.
Zastáva ho ten najlepší – Petr Horáček.
Je niečo, čo by ste chceli čitateľom
TŠ odkázať prostredníctvom tohto
čísla?
Pandemická doba nám už viac ako rok
prináša problémy a vytvára prekážky,
ktoré sme si predtým nevedeli ani
predstaviť. Keď si v ťažkých časoch
budeme pomáhať, naučíme sa
spolupracovať a rešpektovať jeden
druhého, pomôže nám to prežiť.
V dobrých časoch nám takýto prístup
umožní rozvoj a napredovanie.
Stále pracujme na sebe, aby sme boli
lepší tanečníci, lepší športoví odborníci,
lepší ľudia. Snažme sa chápať jeden
druhého, hľadajme riešenia, ktoré nás
dovedú k spoločnému cieľu. Prejavme
uznanie súperovi, keď je lepší, hrajme
fair play. Dodržujme pravidlá, písanú
aj nepísanú etiku. Bojujme proti
neprávosti, lobingu, netolerujme
konanie, ktoré zvýhodňuje jednu
skupinu na úkor inej, nerobme to, čo
škodí nášmu športu.
Ďakujeme za rozhovor. Blahoželáme
vám k narodeninám a do ďalších
rokov (v pozícii prezidenta aj
v bežnom živote) vám prajeme
pevné zdravie a veľa pozitívnej
energie!

Európsky pohár ŠTT
Elblag, Poľsko, 19. 6. 2021

Na baltickom pobreží v Elblagu – jednej z bášt poľského štandardu – sa tesne pred začiatkom dovolenkovej sezóny konala prvá
oficiálna titulárna súťaž WDSF – Európsky pohár v ŠTT.
Odborná tanečná verejnosť bola plná očakávaní, ako sa vydarí reštart súťažného kolotoča po mnohomesačnej pauze. Viaceré štáty
nemali oficiálnu súťaž vyše roka, takže nemali podľa čoho nominovať páry. Ďalšie zasa riešili problém s dopravou a testovaním…
ale nakoniec sa väčšina problémov vyriešila a súťaž sa mohla uskutočniť.
Na parket nastúpilo celkom 21 párov z 21 krajín starého kontinentu, medzi ktorými nechýbali ani viacerí finalisti posledného
svetového šampionátu, čo v minulosti na EP bývalo skôr výnimkou…
Slovenské farby hájili úradujúci vicemajstri v štandarde a v kombinácii Dušan Gruľa a Giada Cragnolini (TC Fortuna
Poprad), ktorí veľmi dobre zatancovali a v kvalitnej konkurencii obsadili výborné 9. miesto, ku ktorému im redakcia srdečne
blahoželá.
Počas súťaže nebola núdza ani o viaceré prekvapenia a malé tragédie. O zrejme najväčšie sa postarali domáci reprezentanti
Zacharewicz a Czyzyk, ktorí touto súťažou plánovali ukončiť úspešnú amatérsku kariéru… ale pre vážne zranenie kolena partnera
zrejme definitívne ukončili svoju tanečnú kariéru.
Výkony párov hodnotil rozhodcovský zbor v tomto zložení:
Alenka Bohak (Slovinsko), Cedric Degroot (Belgicko), Denise Fratepietro (Anflocko), Gavrila Mircea (Rumunsko), Asis Khadjeh
‑Nouri (Nemecko), Martynas Kura (Litva), Silvia Pitton (Taliansko), Andrey Shamshurov (Rusko), Valdis Skutans (Lotyšsko) a
Tomasz Konury (Polsko).
Finále:
1. Evaldas Sodeika - Ieva Zukauskaite (LTU)
2. Francesco Galuppo - Debora Pacini (ITA)
3. Madis Abel - Aleksandra Galkina (EST)
4. Tomas Fainsil - Violetta Posmetnaya (GER)
5. Evgeny Sveridonov - Angelina Barkova (RUS)
6. Paul Rednic - Roxana Lucaciu (ROU)
Semifinále:
7. Pasquale Farina - Sofie Koborg (DEN)
8. Kirill Pavlov - Kristina Shinkariuk (AZE)
9. Dušan Gruľa - Giada Cragnolini (SVK)
10. Romans Dobrecovs - Violetta Levchenko (LAT)
11. Akim Pekunov - Masa Kastelic (SLO)
12. Jean Francois Gueudry - Ilmira Yarullina (FRA)
Štvrťfinále:
13. Edgar Sztuce Vel Stuzmania - Gemma Dominguez Garcia (ESP)
14. Klemens Hofer - Barbara Westermayer (AUT)
15. Martin Mestek - Anna Stareckova (CZE)
16. Michal Zacharewicz - Katarzyna Czyzyk (POL)
1. kolo:
17. Volodymyr Kasilov - Yulia Dreier (SUI)
18. Szalai Denes Ferenc - Balla Petra (HUN)
19. Oskar Hemmelmayr - Rozetta Kats (NED)
20. Lovro Perakovic - Hana Grahovac (BIH)
21. Roko Frketic - Gea Strazicic (CRO)
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Sekcia tanečného športu l Osobnosti

Tanečný šport predstavuje...

Gertrúda Scholtzová

Meno a priezvisko:
GERTRÚDA SCHOLTZOVÁ
Vek: 80 rokov
Tancu sa venuje 58 rokov
Občianske povolanie:
referentka zásobovania
v Tatraľane Kežmarok
(40 rokov)
Taneční partneri :
Martin Legutký,
Ernest Scholtz
Ocenenia:
členka Siene slávy SZTŠ
v kategórii Generation No 1,
plaketa SZTŠ Za rozvoj
kultúry a propagáciu
športového tanca
na Slovensku
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Na slovenskom tanečnom nebi žiari
už vyše polstoročie. Je uznávanou
autoritou podtatranského regiónu,
nestorkou súťažného tanca, úspešnou
vedúcou klubu aj trénerkou.
Pri pohľade na ňu človek získa
nevdojak pocit, že čas neplynie vyzerá totiž stále rovnako! Preto sa
nechce veriť, že nedávno oslávila už
80. výročie narodenia... Redakcia
TŠ predstavuje čitateľom i celej
slovenskej verejnosti prvú dámu
kežmarského tanca - pani Trudu
Scholtzovú – Legutkú!
Čo bolo na začiatku? Ako a kedy ste
sa dostali k spoločenským tancom
v súťažnej podobe?
Od roku 1957 som bola členkou
folklórneho súboru Magura Kežmarok
a 14 rokov som reprezentovala Slovensko
po celej Európe.
V roku 1958 som absolvovala týždňové
školenie pre vedúcich krúžkov
spoločenského tanca. Školenie
usporiadal Osvetový ústav v YMCE
v Bratislave. Trénermi boli Miroslav
Nemec a Mária Zagatová. Na konci
sústredenia sme mali súťaž, ktorú som
vyhrala. Na základe odporúčania pani
Eleny Medveckej som absolvovala v roku
1962 – 1965 trojročné nadstavbové
štúdium učiteľa spoločenského tanca
a výchovy.
V roku 1963 som spolu s bratom
Martinom Legutkým založila Klub
spoločenského tanca pri ZV OZ Tatraľan
Kežmarok. V roku 2002 sme založili o. z.
s názvom TŠC TEMPO Kežmarok.
V roku 1993 som založila tiež Klub
Mažoretiek pri TŠC TEMPO Kežmarok.
V rámci partnerských miest Kežmarku
sme reprezentovali v NSR, PĽR, Litve,

na EĽRO v Kežmarku. Súťažili sme na
MSR v Bratislave, vo Veľkom Krtíši,
v Humennom a na ME v Poľsku.
V roku 1990 som sa podieľala na založení
Disco klubu (IDO) - na majstrovstvách
Európy v Bratislave získali Juraj
Korec a Mariana Ošková 4. miesto za
choreografiu V OPERE.
V roku 1988 sme usporiadali 1. ročník
Ľanového kvietka (bodovacej
súťaži deti, juniorov, a dospelých)
a Pohára primátora mesta Kežmarok.
Súťaže existujú dodnes.

‑spoločenských tancoch. Začiatky však
boli ťažké…
V roku 1964 sme trénovali bez popisov
tancov, museli sme si vystačiť
s vlastnou improvizáciou. V tomto čase
bol problém s hudbou, s financiami
a s oblečením. Dnes je situácia
samozrejme iná – páry trápia už len
oblečenie a financie .

naozaj nevedela - bolo ich veľa za tých
58 rokov. No cením si všetky, lebo
nacvičiť choreografiu ma stálo veľa
energie, času a trpezlivosti. Za všetky
choreografie spomeňme aspoň tú,
ktorá v roku 2007 získala 1. miesto na
MSR v Žiari nad Hronom - Romantický
waltz.

Patrik Scholtz - Beáta Vargová,
Jozef Solus - Martina Arpašová
Juraj Korec - Marianna Ošková,
Michal Kovalčík - Lenka Marošiová
Peter Babony - Alena Faixová,
Ján Vida - Katarína Kovaľová
Juraj Griger - Radka Britaňáková,
Libor Kožík - Lucia Šajtlavová
Marek Figlár - Sára Šimoňákoá,
Matej Madeja - Alena Reznická
Matej Štec - Radka Britaňáková,
Matej Madeja - Lenka Šepeľová.

Ako vnímate súčasné suťažné
tancovanie a dianie na našej scéne?
Čo vás teší a prípadne aj čo vás
hnevá na tanci a ľuďoch okolo neho
dnes?
Teší má, že deti aj dospelí pokročili
v tanečnej úrovni, s programom aj
s oblečením. No, žiaľ, medziľudské
vzťahy (najmä medzi rodičmi a pármi)
sa zhoršili. Preto je potrebné riešiť
to s trénermi a vysvetľovať deťom aj
rodičom, že to potrebuje čas, trpezlivosť
a pokoru.

Ste zakladateľkou a vedúcou
jedného z najstarśích slovenských
tanečnošportových klubov. Na čo
spomínate najradšej z klubovej
činnosti?
Na prvých členov, čaj o piatej,
plesy, radosť z úspechov našich
reprezentantov, z úspešnej
choreografie, na súťaž v Krakove, na
bodovacie súťaže, na MSR a na radosť
z nových talentovaných deti. Snažím sa
udržať náš klub čo najdlhšie.
Tanečníkmi boli aj chlapi vo vašej
rodine. Kto bol riadiacou silou
a aké úspechy ste dosiahli ako
rodina?
Riadiacou silou som bola ja. A dokonca
som brata Martina aj viedla a on sa na
to aj hneval. V naše rodine boli všetci
tanečníci - náš otec (ktorý nesúťažil),
Martin, Ernest, aj najmladší syn
Patrik – ten bol bol najúspešňejší
reprezentant našej rodiny (držiteľ
triedy S, finalista MSR 10 tancov a
dlhoročný člen formačného tímu
Interklubu BA – pozn. red.).

Aké bolo vaše vlastné tancovanie?
V čom vidíte najväčší rozdiel oproti
súčasnosti?
V rokoch 1965 -1968 sme s bratom
Martinom boli víťazmi okresných
a krajských súťaží, darilo sa nám aj na
MSR v Žiline a získali sme veľa finálových
umiestnení a postupne triedu C a B.
V roku 1968 sme s manželom Ernestom
získali na MSR vo voľných tancoch
v Žiline 1. miesto za choreografiu
Čardáš a titul Majstri SR v národno

bodovacích súťažiach vytancovali triedu
C, B, A… Niektorí sa stali aj majstrami
SR - pokračovali už ako dospelí a boli
aj tam úspešní. Tak odporúčam začať
trénovať s deťmi.
Najúspešnejšie tanečne páry od roku
1965 do roku 2020:
Martin Legutký - Gertrúda Legutká,
Ernest Scholtz - Gertrúda Legutká

Vo svete tanečného športu ste
známa najmä ako neúnavná
propagátorka detského tanca.
Aký je váš vzťah k tejto vekovej
kategórii?
V roku 1976 som sa pre veľký záujem
rodičov aj detí rozhodla, že to skúsim.
Začala som s klasickou prípravou,
potom spoločenský tanec… a nacvičila
som s deťmi aj choreografiu Zahrajme
sa ešte chvíľku. V detskej tanečnej
súťaži na krajskom kole sme si
vytancovali 1. miesto a na celoslovenskej
súťaži v Nových Zámkoch. Ak vydržali
deti do juniorského veku, tak si na

Vychovali ste mnoho dobrých
tanečníkov. Na ktorých si
spomínate najradšej a prečo?
Na všetkých tanečníkov, ktorí boli
ochotní reprezentovať náš klub a
oceniť prácu trénerov a výborné
podmienky, ktoré mali k dispozícii.
Chcem sa zo srdca poďakovať všetkým
členom nášho klubu, ktorí svoj čas
a umenie rozdávať radosť boli ochotní
venovať svojmu klubu a mestu.
Nezabuduteľna je aj vaša
choreografická činnosť. Viete,
koľko choreografií ste vytvorili? Na
ktoré ste najviac hrdá?
Vyčísliť počet choreografií by som

Máte nejaké životné krédo?
Milujem tanec v sebe a nie seba v tanci!
Milujem trénerskú prácu s deťmi,
juniormi i mládežou, vyhľadávanie
talentov, ich formovanie. Sú to
víťazstva, prehry, radosť aj sklamanie.
Je to fyzická aj duševná krása, mladosť,
ladnosť pohybu, dokonalosť v technike
tanca, vypestovanie pevnej vôle,
tolerancia a priateľstvo. Je to droga
a láska na celý život.
Ďakujeme vám za rozhovor
a prajeme vám ešte veľa tanečných
rokov v plnom zdraví!
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PROJEKT
Zachráňme Willyho
V čase najhlbšieho lockdownu, keď bola tréningová i súťažná činnosť zmrazená prakticky na nulu a nálada v slovenskej
tanečnej obci padla pod bod mrazu, začalo vedenie SZTŠ hľadať možnosti, ako vrátiť párom možnosť legálneho pohybu
a aspoň zlomok nádeje, že má zmysel pokračovať v súťažnom tanci.
Jediným miestom, kde sa dalo takéto niečo uskutočniť, bolo olympijské karanténne centrum X-BIONIC® Sphere
v Šamoríne. Po dlhom váhaní a prerátavaní všetkých pre a proti (najmä aspektov finančných a organizačných) nakoniec
otec projektu prezident SZTŠ Petr Horáček oslovil motor vzdelávania Milana Špánika ml. a spoločne predstavili prezídiu
sekcie TŠ projekt Zachráňme Willyho :), ktorého hlavnou myšlienkou sa stal bonmot: „Jedno sústredenie nespasí tanec, ale
len zázrak spasí túto tanečnú generáciu”.
Zázrak sa stal - členovia sekčného prezídia plne a jednohlasne podporili netradičnú myšlienku, našli potrebné peniaze a s
nebývalým zápalom sa pustili do prípravnej fázy, na konci ktorej bola dvojica tréningových sústredení v rozprávkovom
prostredí a v atmosfére, akú dovtedy slovenský tanečný šport nezažil...
Život v bubline ukázal, že v čase krízy sa vieme zjednotiť, podporiť a pomocou vlastných špecialistov pozdvihnúť pomyselnú
latku športového tanca. Ďakujeme zväzu a všetkým účastníkom projektu za tento mimoriadny zážitok!

Sústredenia l Sekcia tanečného športu

Willy 2 – termín realizácie: 29.4. – 4.5.2021
Personálne obsadenie sústredenia:
Hlavný koordinátor projektu + lektor pre kondičnú prípravu,
ŠTT a skupinové aktivity: Mgr. Milan Špánik, PhD.
Lektori ŠTT:
Mgr. Zdeno Blesák; Mgr. Petr Horáček; Jozef Kovács; David
Schavel; Ing. Tomáš Surovec.

Lektori LAT:
Mgr. Matej Chren, PhD; Pavel Imre; Bc. Marieta Plačková;
Mgr. Kristína Takáč Horvátová; Bc. Tomáš Tanka.
Počet párov: 32 reprezentantov (JI – SEN II + PD) + 9 párov
SZTŠ (ML – DOS)

Willy 1 – termín realizácie: 15. - 22. február 2021
Personálne obsadenie sústredenia:
Hlavný koordinátor projektu + lektor pre kondičnú prípravu,
ŠTT a skupinové aktivity: Mgr. Milan Špánik, PhD.
Lektori LAT:
Juraj Fáber., Mgr. Kristína Takáč Horvátová, Bc. Marieta
Plačková, Tomáš Uváček.
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Lektori ŠTT:
Mgr. Petr Horáček, Jozef Kovács, Ing. Tomáš Surovec,
Henrieta Vadkerti.
Počet párov: 26 reprezentantov (JI – DOS a PD) + 8 párov
SZTŠ (JII – DOS)
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(Foto z MSR STT: Jozef Harangozó)

Sekcia tanečného športu l Súťaže

Majstrovstvá SR 2021

v štandardných tancoch

Lukáš Kupec - Alexandra Foltýnová
Majstri SR 2021 v STT v kategórii Deti II

V Leviciach sa konali 10. júla Majstrovstvá SR 2021 v štandardných tancoch. SZTŠ v spolupráci s TŠK Junilev Levice
zabezpečili dôstojný priebeh súťaže a vytvorili výbornú atmosféru, ktorá okrem samotných zápolení na parkete levickej
športovej haly ponúkla divákom zaujímavý galavečer ozdobený viacerými programovými vstupmi.

Na súťažiach rozhodoval rozhodcovský zbor v tomto zložení:
Pietro Braga (Taliansko), Denise Fratepietro (Anglicko), Jozef Kovács (Košice), Eva Pašková (Trenčín), Blaž Pocajt (Slovinsko),
Eduard Slimák (Bratislava), Tomáš Surovec (Nitra), Milan Špánik (Bratislava), Kvetoslava Štrbová (Pezinok), Emanuel Valeri
(Dánsko), Violeta Yaneva (Bulharsko) a Petr Horáček (Bratislava).

MSR Deti II STT
Pilotný projekt sekcie TŠ vrátil po dlhých rokoch túto vekovú kategóriu do programu oficiálnych majstrovstiev SR a zdá sa,
že tento nápad pozitívne prijali páry aj kluby. Na štart sa postavilo 12 párov z 8 klubov. V súťaži dominovali páry mladého
klubu DS Diamond Bratislava, ktoré získali zlato (Kupec - Foltýnová) a bronz (Piovarči - Kováčik), pričom za zmienku stojí
skutočnosť, že víťazný pár sa dokázal presadiť na bronzovú priečku aj v náročnejšej vyššej vekovej kategórii Junior I! Striebro
pre tradičnú baštu stredoslovenského detského a juniorského tanca TŠ Aknela Martin po výbornom výkone vybojoval pár
Nemrava - Brodnianska.

Finále
1. Lukáš Kupec - Alexandra Foltýnová
2. Maximilián Nemrava - Sara Brodnianska
3. Samuel Piovarči - Liliana Kováčik
4. Lukáš Novysedlák - Lívia Nováková
5. Karol Jakub Kováč - Dominika Šupáková
6. Ján Susányi - Veronika Susányi
7. Ján Marko - Eliška Marková

Dance studio DIAMOND
KTŠ AKNELA Martin
Dance studio DIAMOND
KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA
Talent Factory Dance Team
FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA
KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA

MSR JUNIORI I STT

Oliver Kasa - Viktória Polláková
Majstri SR 2021 v STT v kategórii Juniori I

V trojkolovej súťaži si zmeralo sily 14 párov z 12 slovenských klubov. Medzi silnou finálovou šesticou sa po dlhšej prestávke
objavili zástupcovia úspešných klubov z nedávnych rokov (Omega Košice, KTC BA, Fortuna Poprad) a takisto zástupcovia
tradičných juniorských centier posledných rokov (Petan Pezinok, Eleganza BA, Diamond BA), čo prinieslo napínavý
a zaujímavý súboj. V ňom s prehľadom zvíťazili a povesť papierových favoritov potvrdili Pezinčania (Kasa - Polláková),
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pričom strieborní medailisti (Lachkovič - Špačková z Eleganzy) im výkonom statočne konkurovali. Bronzový a zároveň
najmladší pár (Kupec - Foltýnová z Diamondu) treba pochváliť najmä za obrovské nasadenie a bezhraničnú energiu.

Marko Lachkovič - Michaela Špačková
Vicemajstri SR 2021 v STT v kategórii Juniori I

Peter Červenka - Sofia Sitárová
Majstri SR 2021 v STT v kategórii Juniori II

Finále
1. Oliver Kasa - Viktória Polláková
2. Marko Lachkovič - Michaela Špačková
3. Lukáš Kupec - Alexandra Foltýnová
4. Ľudovít Pavela - Martina Nováková
5. Adam Gaj - Terézia Šubová
6. Roman Olša - Juliana Natalia Nagyová

KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA
TC ELEGANZA Bratislava
Dance studio DIAMOND
TŠK OMEGA pri ArtEst Košice
TC FORTUNA Poprad
KTC Bratislava

MSR JUNIORI II STT
Početne najobsadenejšia súťaž celých MSR (štartovalo 27 párov zo 14 klubov) trvala logicky aj najdlhšie – celé 4 kolá boli
potrebné na určenie nového majstra Slovenska v tejto vekovej kategórii. Zaujímavá súťaž, ktorá nemala jasného favorita,
priniesla množstvo prekvapení. Už o miesta vo finále páry zviedli urputný boj, pričom tesne za bránami finále zostal
s minimálnym rozdielom 2 krížikov pár Horváth - Shabatko (Uni‑Dance BA), ktorý na MSR v ŠTT štartoval vôbec po prvý raz.
Šiestym miestom uzavreli finále vlaňajší finalisti v kat. Junior I Bačiak - Vilémová (Eleganza BA), ktorí podali heroické
výkony najmä v predkolách a v samotnom finále bolo trocha cítiť úbytok energie. Aj pár na piatom mieste (Císar - Oráviková,
Dukla TN) patril medzi nováčikov v kat. Junior II a bývalých finalistov v mladšej vekovej kategórii. Jasný postup do finále
mu priniesli najmä dobrý „floor craft“ a mäkký pohyb vo swingových tancoch. Symbolickú zemiakovú medailu pekným
a kompaktným výkonom vybojovali bývalí jednotkári Dobrotka - Butorová (Petan Pezinok), ktorý si o miesto polepšili
v porovnaní v MSR 2020.
Aj oni v niektorých momentoch siahali na medailovú pozíciu a nakoniec o ňu prišli najtesnejším rozdielom 1 bodu!
Všetci traja medailisti boli na parkete ľahko rozoznateľní od začiatku súťaže a vo finále svoju dominanciu potvrdzovali.
O striebro a bronz zviedla napínavý boj dvojica oddielových kolegov z Lafranconi BA (obaja mierne determinovaní
výškovým rozdielom v páre). Zo súboja nakoniec vyšli víťazne mladší Kmeťka - Zubčáková, zrejme najmä vďaka lepšiemu
drajvu a výraznejšej interpretácii (najmä v tangu a quickstepe). Skúsenejší Omasta - Matyó boli kvalitným súperom a ich
výkon v ničom nezaostával najmä vo waltze a slowfoxe. Aj oni by zniesli aj iný kov ako bronzový… Všetko nakoniec rozhodla
jediná známka! Víťazní Červenka - Sitárová (Uni‑Dance BA) ťažili najmä z fyzickej vyrovnanosti, konštantného výkonu počas
všetkých 4 kôl a medzinárodného looku. Vo finále zvíťazili vo všetkých piatich tancoch, pričom ich najlepším tancom v tejto
súťaži bol waltz, naopak, najviac rezerv odkryli v quickstepe.

Marco Kmeťka - Sofia Zubčáková
Vicemajstri SR 2021 v STT v kategórii Juniori II
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Finále
1. Peter Červenka - Sofia Sitárová
2. Marco Kmeťka - Sofia Zubčáková
3. Samuel Omasta - Tereza Matyó
4. Igor Dobrotka - Vanessa Butorová
5. Richard Císar - Veronika Oráviková
6. Sean Bačiak - Veronika Vilémová

TK UNI‑DANCE Bratislava
VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava
VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava
KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA
TK DUKLA Trenčín
TC ELEGANZA Bratislava

Rastislav Pupík - Henrieta Čavojová
Majstri SR 2021 v STT v kategórii Seniori II

MSR SENIORI II STT
Sedem párov zo 6 klubov predviedlo dvojkolové súperenie, v ktorom vlaňajší titul obhájili a s touto vekovou kategóriou
sa rozlúčili Pupík - Čavojová‑Mlynčárová (Uni‑Dance Ba, zvíťazili vo všetkých 5 tancoch). Na striebornej priečke skončil
novozložený pár Janščo - Kubová (taktiež Uni‑Dance BA), ktorým kvalitne sekundovali bronzoví manželia Šúkalovci (Dukla
TN). Manželia Košťálovci (TopDance ŽA) sa tentokrát museli uspokojiť so zemiakovou medailou.

Finále
1. Rastislav Pupík - Henrieta Čavojová
2. Jozef Janščo - Viera Kubová
3. Branislav Šúkala - Zuzana Šúkalová
4. Branislav Košťál - Alena Košťálová

TK UNI‑DANCE Bratislava
TK UNI‑DANCE Bratislava
TK DUKLA Trenčín
TŠK TOP DANCE Žilina

MSR SENIORI III STT
Len 4 páry zo štvorice klubov našli odvahu postaviť sa na súťažný majstrovský parket po dlhej prestávke – za čo im patrí
úprimný obdiv a vďaka.
Štvrtú priečku obsadili jediní štvorkári (senior IV) v súťaži – minuloroční šampióni S4 manželia Minárikovci (Interklub BA),
ktorí súboj s mladšími kolegovcami zobrali s eleganciou a nadhľadom im vlastnými. Kožu však nepredali lacno – konkurentom
zobrali aj 3 dvojky a 17 trojok!
Bronzoví manželia Juchovci (Gala Dance BA) mali v tejto vekovej kategórii premiéru a potvrdili príjemný technický progres.
Strieborní manželia Frtúsovci (Dance Attack LC) sa po ročnej pauze opäť predstavili na MSR a vo veľmi dobrom svetle – ich
výkon bol vyrovnaný a možno ho označiť ako tradične solídny.
Víťazmi sa podľa očakávania stali manželia Benkovci (eXtra dance team BA), ktorí ziskom 55 jednotiek vo veľkom štýle získali
svoj druhý titul majstrov SR v tejto vekovej kategórii.
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Ivan Benko - Miroslava Benková
Majstri SR 2021 v STT v kategórii Seniori III
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Tamás Kristóf Kis - Mária Nagyová
Majstri SR 2021 v STT v kategórii Mládež

Finále
1. Ivan Benko - Miroslava Benková
2. Igor Frtús - Beáta Frtúsová
3. Igor Jucha - Ľudmila Juchová
4. Peter Minárik - Erika Mináriková

eXtra dance team Bratislava
Dance Attack Lučenec
GALA DANCE CLUB Bratislava
INTERKLUB Bratislava

MSR MLÁDEŽ STT
Tradične dobre obsadená a ostro sledovaná kategória ponúkla divákom súboj 21 párov zo 14 klubov, ktorý prebiehal
v 3 kolách. Aj táto kategória prešla generačnou obmenou, viacnásobní majstri z minulých rokov už v nej neštartovali,
čo otvorilo dvere novým kandidátom na najvyššie posty.
Z finálových nováčikov príjemne prekvapili Shabatko - Rabárová (Uni‑Dance BA) a Balažovjech - Habajová (Dukla TN),
rovnako ako ostrieľaní Poliak - Farkašová (Welcome TT). Žiaden z menovaných párov však medailové posty zatiaľ vážnejšie
neohrozil, hoci ich výkony boli najmä vo finálovej časti súťaže sľubné.
Aj bronzovú priečku získal nový mládežnícky pár Kuniak - Nemravová (PegafunDanceGroup MT) a po dvoch tituloch v kat.
Junior II naznačil, že aj v mládeži s ním treba rátať. Súboj o zlato zviedli odvekí rivali už z juniorských čias Kis - Nagyová (Viva
NZ) a Jesenský - Pavlovičová (M+M BA). Výborné páry s výrazne odlišnými fyzickými konštrukciami a technickým poňatím
štandardu tancovali skvelé finále, z ktorého nakoniec vyšli víťazne Novozámčania.

Finále
1. Tamás Kristóf Kis - Mária Nagyová
2. Jaroslav Jesenský - Simona Pavlovičová
3. Oliver Kuniak - Valentína Nemravová
4. Martin Poliak - Lenka Farkašová
5. Maksym Shabatko - Lucia Rábarová
6. Milan Balažovjech - Chiara Habajová
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TŠK VIVA Nové Zámky
TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková
PegaFun Dance Group Martin
TK WELCOME Trnava
TK UNI‑DANCE Bratislava
TK DUKLA Trenčín

Jaroslav Jesenský - Simona Pavlovičová
Vicemajstri SR 2021 v STT v kategórii Mládež
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Gabriel Korpas - Vanessa Murajdová
Majstri SR 2021 v STT v kategórii Do 21

MSR DO 21 ROKOV STT
Do súťaže sa prihlásilo 12 párov zo 7 klubov, ktoré bojovali v dvoch kolách, pričom sa rozhodovalo absolútnym hodnotiacim
systémom (AJS 3.0). Finálová šestica sa rozdelila na 3 dvojice. Dvojica finálových nováčikov (Kmeťka - Dobšovičová z Petanu
PN a Širák - Mazáčová z Meteoru KE) prekvapila už postupom do finále a tu zvyšných finalistov výraznejšie neohrozila.
Ďalšou dvojicou bol tandem tradičných rivalov Rebro - Piešťanská (Welcome TT) a Plačko - Ratkovská (Meteor KE). Prvý
z menovaných výborne pracuje s energiou a dynamikou (občas na úkor výsledného tvaru a čistoty pohybu), druhý je silný vo
swingových tancoch a dobre využíva kontrolu chodidiel… pričom je možné vyčítať mu slabší drive a prácu s energiou. Malým
rozdielom dvoch bodov sa tentokrát z bronzu radovali Košičania (mimochodom, vo večernej súťaži dospelých si poradie
vymenili).
Aj súboj o zlato bol opakovaným súbojom dvoch hviezdnych párov a opäť bol ukážkou dvoch odlišných prístupov
k interpretácii súčasného štandardu. Súrodenci Budovci (Uni‑Dance BA) ťažili najmä zo svojej skvelej koordinácie, dlhoročnej
súhry, floor craftu a takmer bezchybnej staminy a drajvu. Levičania Korpás - Murajdová (Junilev) stavili na ľahký moderný
pohyb s množstvom zaujímavých interpretačných nuáns a taktiež dobrú muzikalitu. Obidva štýly našli u rozhodcov svojich
zástancov aj odporcov, čo sa prejavilo v najtesnejšom možnom bodovom rozdiele (158,682 b : 157,834 b) na prospech
reprezentantov Levíc. Súboj to však bol veľkolepý a tanec nádherný!

Finále
1. Gabriel Korpas - Vanessa Murajdová
2. Patrik Buda - Silvia Budová
3. Viktor Plačko - Nina Ratkovská
4. Marek Rebro - Patrícia Piešťanská
5. Ľudovít Širák - Daniela Mazáčová
6. Samuel Kmeťka - Sára Dobšovičová

Patrik Buda - Silvia Budová
Vicemajstri SR 2021 v STT v kategórii Do 21

TŠK JUNILEV Levice
TK UNI‑DANCE Bratislava
TC METEOR Košice
TK WELCOME Trnava
TC METEOR Košice
KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA

MSR DOSPELÍ STT
Najočakávanejšia súťaž majstrovstiev prišla samozrejme nakoniec. Predstavilo sa v nej celkovo 17 párov z 9 klubov,
od semifinále sa hodnotilo (podobne ako v kat. Do 21 rokov) bodovým systémom AJS 3. 0.
Zo semifinalistov na seba kvalitným výkonom upozornil najmä pár Ihring - Varechová (Stella ŽNH), ktorému postup do finále
unikol o povestný vlások.
Vo finále sa na treťom, piatom a šiestom mieste umiestnili úspešné páry z predchádzajúcej vekovej kategórie (Korpás Murajdová, Buda - Budová a Rebro - Piešťanská). Ich výkony boli opäť kvalitné, mierne však bolo badať únavu z dopoludňajšej
súťaže. O jedno z najväčších prekvapení tohtoročných MSR sa postaral pár Kucman - Modlová (Uni‑Dance BA), ktorý
pri svojej premiére vystrelil na skvelé štvrté miesto. Partner i partnerka už v minulosti dosahovali výborné výsledky
s predchádzajúcimi partnermi, preto nová kombinácia pôsobila zaujímavo a energeticky veľmi výrazne. Problémom bola
občasná strata hudobnej súhry.
Boj o titul bol opäť v réžii dvoch iných rivalov, ktorí si už niekoľko rokov merajú sily v štandarde aj v desiatich tancoch.
Gruľa - Cragnolini (Fortuna PP) predviedli svoj zrejme najlepší výkon na slovenských parketoch. Výrazne popracovali na
partneringu a spoločnej koordinácii, ukázali dômyselne prepracované choreografie (adekvátne k výškovému rozdielu v páre),
sympatická bola aj vyzretá celková prezentácia. Výsledné skóre 170,142 bodu bolo dôstojným ohodnotením ich tohtoročného
výkonu, ktorý mal striebornú hodnotu.
Štec - Popova (Uni‑Dance BA) prišli taktiež pripravení vo veľkom štýle. Rozhodcom i publiku ponúkli ľahký pohyb, náročné
variácie a zrelý prejav… ku ktorému tentokrát pridali aj skvelý finálový outfit, výsledkom čoho bolo víťazstvo vo všetkých
5 tancoch a celkové skóre 171,584 b. a obhajoba štandardného titulu.
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Marek Rebro - Patrícia Piešťanská
6. miesto MSR 2021 v STT v kategórii Dospelí

Viktor Plačko - Nina Ratkovská
3. miesto MSR 2021 v STT v kategórii Do 21

Marek Rebro - Patrícia Piešťanská
6. miesto MSR 2021 v STT v kategórii Dospelí
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Gabriel Korpas - Vanessa Murajdová
3. miesto MSR 2021 v STT v kategórii Dospelí

Finále
1. Matej Štec - Elena Popova
2. Dušan Gruľa - Giada Cragnolini
3. Gabriel Korpas - Vanessa Murajdová
4. Filip Kucman - Eva Modlová
5. Patrik Buda - Silvia Budová
6. Marek Rebro - Patrícia Piešťanská

Dušan Gruľa - Giada Cragnolini
Vicemajstri SR 2021 v STT v kategórii Dospelí

TK UNI-DANCE Bratislava
TC FORTUNA Poprad
TŠK JUNILEV Levice
TK UNI-DANCE Bratislava
TK UNI-DANCE Bratislava
TK WELCOME Trnava

Patrik Buda - Silvia Budová
5. miesto MSR 2021 v STT v kategórii Dospelí

Filip Kucman - Eva Modlová
4. miesto MSR 2021 v STT v kategórii Dospelí
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Matej Štec - Elena Popova
Majstri SR 2021 v STT v kategórii Dospelí
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SMERUJE NA
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