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Redakčný úvodník…
Ctení čitatelia,
neuplynulo až tak veľa času od chvíle, keď sme Vám doručili objemné prvé tohtoročné
číslo nášho zväzového časopisu, venované prevažne udalostiam tanečného leta… a už
je tu druhá predvianočná zásielka – tentoraz v podobe nemenej objemného dvojčísla,
ktoré sa venuje nabitému programu súťažnej jesene.
Vo chvíli, keď budete čítať tieto riadky, už budeme opäť v teple svojich domácností
nečinne čakať na skončenie tretieho lockdownu . Súkolie súťaží sa opäť zastaví a nám
nezostáva iné ako veriť, že tentoraz to nebude nadlho.
Našťastie, dlhá prestávka na prelome rokov 2020-2021, ku ktorej sa pridalo aj
jarné „ničnerobenie“, spôsobili doslova explóziu titulárnych súťaží na národnej
aj medzinárodnej scéne. Súťažili sme každý týždeň, často aj na viacerých miestach
a vo viacerých disciplínach, a preto nateraz nechýba materiál pre naše články
a reportáže. Jesenné dianie sme spravodlivo rozdelili medzi toto dvojčíslo a záverečnú
štvorku, ktorú môžete očakávať ku koncu kalendárneho roka.
Veríme, že na nasledujúcich stránkach nájdete veľa zaujímavostí zo života všetkých
troch sekcií nášho zväzu. Príjemné čítanie praje
Vaša
redakčná rada
Petr Horáček
Veronika Špániková
Milan Špánik
Jozef Harangozó
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Jesenné SÚŤAŽE IDO
Medzinárodné
IDO Majstrovstvá Európy Hip Hop
9. – 11. 9. 2021, Brzeg Dolny, Poľsko
Po poldruharočnej prestávke sa uskutočnili IDO ME HIP
HOP za účasti 1 189 tanečníkov z 13 krajín, medzi nimi 16
slovenských tanečníkov z klubu MARTICO New Age Martin.
Súťažili všetky vekové aj súťažné kategórie. V medzinárodnej
porote zastupovala Slovensko Alexandra Tóthová.
Najlepší výsledok dosiahli „najstarší“ tanečníci: Hip Hop
HVK 2 skupina bola bronzová!
IDO online Majstrovstvá Európy Jazz a Moderna
23. – 24. 10. 2021
Pôvodne plánované Majstrovstvá Európy v Skopje boli
napokon nahradené online verziou. Súťažilo celkom 687
tanečníkov zo 16 krajín, 68 zo Slovenska (HALO HALO,
Lollipops/Wave by RDS, STELLA a Juventa).
Veľmi nás potešili všetky výsledky, najmä keď si uvedomíme,
že online prezentovanie je celkom iné ako súťaž naživo.
Aj v týchto komplikovaných podmienkach (ktorým
predchádzala rovnako náročná príprava videozáznamov
choreografií) sa slovenskí tanečníci nestratili a získali
niekoľko medailových a finálových umiestnení.
TOP výsledky zo súťaže:
1. miesto JVK 2 Jazz duo Tamara Semanová, Michaela
Kokavcová (Lollipops/ Wave)
2. miesto JVK Modern skupina Lollipops/ Wave
3. miesto JVK 1 Modern duo Simona Radosová, Timea
Krajčíková (Halo Halo)
3. miesto JVK 2 Modern Nataša Okrucká (Lollipops/ Wave)
3. miesto JVK 1 Jazz duo Mel Manoova/Polina Belkina
(Lollipops/ Wave)
IDO Majstrovstvá sveta street show a Svetový pohár
disco dance
30. – 31. 10. 2021, Follonica, Taliansko
Súťaže sa zúčastnilo 825 tanečníkov z 15 krajín, 34
slovenských tanečníkov z kubov Grimmy, Assos, Lentilky,
DEEP, Akadémia tanca a MyDance.
Slovenskí tanečníci vynikajúco reprezentovali, o čom svedčia
výsledky:
MS Street a Disco Show 2x zlato, 2x striebro, 2x bronz
SP Disco Dance 3x zlato, 3x striebro, 3x bronz
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O reprezentačnú výpravu sa starali tréneri a zástupcovia
klubov: Dominika Kocourková, Nataša Cápová, Ingrid
Fabian, Ivana Majerčíková a Kristína Talianová.
Slovenskou rozhodkyňou na súťaži bola Monika Paračková.

na Slovensku
Dancemania, 11. 9. 2021, Považská Bystrica
Dancemania bola prvou DISCO pohárovou súťažou jesennej
sezóny s účasťou 170 tanečníkov z 11 slovenských klubov,
ktorí súťažili vo všetkých vekových a súťažných kategóriách.
Súťaž pripravil súbor STELLA z považskej Bystrice.
Víťazmi boli tanečníci z 5 rôznych klubov (Stella, Deep,
Grimmy, Lentilky, District).

Majstrovstvá Slovenska Breaking,
30. 10. 2021, Bratislava
Breaková komunita na Slovensku pod vedením Martina
„Mg“ Giliana a s podporou sekcie IDO SZTŠ zorganizovala
v priestoroch Školy Breaku nominačnú súťaž na WDSF
Majstrovstvá sveta 2021 v Paríži.
Tanečníci z 12 klubov z celého Slovenska súťažili 1vs1 v troch
kategóriách a prví dvaja z oboch dospelých sa nominovali na
WDSF Majstrovstvá sveta do Paríža.
VÝSLEDKY 1vs1 B‑boy dospelí (31 súťažiacich)
1. Oliver „Twister“ Pirhala – Škola Breaku/ Hasta La Muerte
2. Ladislav „Slim Kein“ Talán – Škola Breaku/ Stred Crew
(Zvolen)
3. Ondrej „El Prcinho“ Hadidom – Škola Breaku/ Hasta La
Muerte
VÝSLEDKY 1vs1 B‑girl dospelé (4 súťažiace)
1. Sona Bojnanská – Škola Breaku (Bratislava)
2. Zuzana Hanusová – Škola Breaku (Bratislava)
3. Natalia Feketová – Old School Brothers (Nitra, Zlaté
Moravce)
VÝSLEDKY 1vs1 Juniori (26 súťažiacich)
1. Tobiáš „Tobi“ Kitta – Trnava
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Majstrovstvá Slovenska Show Dance, Jazz a Moderna
15. – 16. 10. 2021, Bratislava
V reprezentatívnych priestoroch haly Mladosť sa predstavilo 200 tanečníkov zo
7 klubov v špičkových choreografiách na výbornej úrovni – menej bolo iba tých
najpočetnejších, čiže formácií. Všetky kluby sa podieľali na realizácii podujatia
rôznou formou pomoci: predovšetkým DanceContinent, ale tiež kluby Halo Halo,
The Wave by RDS, Juventa, Jessy, Lentilky, Stella, a napokon aj TK Spektrum.
Porota okrem náročného rozhodovania prejavila aj maximálnu
ústretovosť a vecnosť na posúťažných rozboroch pre vedúcich
súborov a choreografov.

Fotgrafie nájdete na https://jozefharangozo.smugmug.com/2021-MSR-SD-JD-MC
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Tanečný šport gratuluje:

Tanečný klub

SPEKTRUM
Bratislava
•
•
•
•

Prešlo ním celé spektrum skvelých tanečníkov a venoval sa širokému spektru tanečných žánrov...
Pri jeho zrode stál súťažný párový tanec v choreografickej podobe. On sám stál neskôr pri zrode súťažných disciplín IDO na Slovensku.
Menil sa svet okolo neho aj tanečníci v ňom, jedna osobnosť je však v ňom a s ním stále – jeho „šéfka“ Hanka Švehlová.
A práve ju pri príležitosti 40. narodenín legendárneho klubu Spektrum vyspovedala redakcia časopisu Tanečný šport.

Kedy a ako sa to všetko začalo?
Založenie súboru v júni 1981 inicioval tanečný učiteľ Jozef
Házy so zámerom venovať sa choreografickej tvorbe v oblasti
spoločenského a scénického tanca. Tomu zodpovedal aj pôvodný
názov: Klub spoločenského a scénického tanca pri Dome
ROH – s pôsobiskom v dnešnom Istroplise (vtedajšom Dome
odborov); základom súboru bolo 30 tanečníkov vo veku 15 – 25
rokov. V trénerskom zbore bolo niekoľko členov (každý pre inú
oblasť): Františka Demeterová – pohybová a estetická príprava,
Ján Valent – rokenrol, Tibor Reiman – plesové choreografie,
Hana Mazáková (dnes Švehlová) – disko choreografie. Mnohé
choreografie vytvoril sám Jožko Házy a už v roku 1982 sa klub
predstavil na Majstrovstvách Bratislavy.
Do roku 1985 sa v úlohe organizačného vedúceho vystriedali
Jozef Házy, Štefan Ruman a Katarína Štubniaková (Krbová),
a v roku 1986 som bola do úlohy organizačnej a neskôr aj
umeleckej vedúcej zvolená ja a hoci som neskôr mala mnohých
skvelých pomocníkov (Erich a Janka Siebenstichovci, Miro
Švehla, Miško Smolák, Anka Hurbanič, Siska Hodosiová, Ildiko
Brázová, Veronika Marušáková…). Reálne som to ťahala a ťahám
dodnes .
V rokoch 1982 – 1990 sa súbor pravidelne úspešne prezentoval
na tanečných majstrovstvách Bratislavy a v prípade postupu
aj na majstrovstvách Slovenska (plesové choreografie, tanečné
scénky, voľné tance, diskotékové choreografie a rokenrol)
a venoval sa rôznym tanečným štýlom, okrem menovaných
aj stepu. Popri interných tréneroch a choreografoch súbor
začal spoluprácu s vynikajúcim a mimoriadne novátorským
choreografom Jurajom Šidelským, ktorý pre klub vytvoril mnohé
úspešné a ocenené choreografie: Vo vlastnom rytme, Swing
Time, Ružová nálada, Twist, Horí!
Koncom osemdesiatych rokov sme spolupracovali aj s mnohými
externými trénermi párového tanca (Juraj Komora, Mário
Drobný, Ladislav Mrva…) a naše páry sa zapojili aj do súťaží
v ŠTT a LAT (2 z nich mali návrh na A kategóriu, mnohé
kategóriu B), ale našou doménou ostala choreografická tvorba.
Veľký prínos pre klub mala aj spolupráca s Elenou Záhorákovou
a jej zásluhou boli naši tanečníci súčasťou mnohých televíznych,
filmových a zahraničných produkcií a projektov (Smiem prosiť?,
Silvester, Vtipnejší vyhráva, Harvepíno, súťaže MISS, rozprávky,
reklamy, plesy vo Viedni…).
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V roku 1985 sa klub predstavil v prvom samostatnom profilom
programe Vo víre tanca (ďalšie nasledovali v rokoch 1986, 1988,
1991, 1996, od roku 2000 každoročne). Program Vo víre tanca
sa stal pravidelnou prezentáciou všetkých zložiek súboru, preto
je smutné, že dejisko týchto programov spolu s tréningovou
sálou v Istropolise uzavrelo pre nás svoje brány práve v roku
40-ročného jubilea a pôsobenia. Našťastie, v predtuche tejto
situácie sme už pred 10 rokmi začali využívať aj priestory
v UNI-Dance, a tak sme neostali na ulici.
Ako a prečo sa menil názov?
Zmena názvu sa uskutočnila v roku 1990 a bolo to najmä
z praktických dôvodov – pôvodný desaťslovný názov sme
zmenili na 1 slovo! Okrem toho v tom období Dom ROH menil
majiteľa/nájomcu, a tak sme hľadali kratší a výstižnejší názov.
Voľba padla na SPEKTRUM, lebo vyjadruje rôznorodosť
tanečných žánrov v súbore a zároveň to je názov úspešnej disko
choreografie z roku 1985 (prvýkrát majstri Slovenska disko).
Dnes má názov Spektrum aj tretí rozmer: v klube totiž – na
rozdiel od začiatkov – trénuje a pôsobí spektrum vekových
kategórií tanečníkov vo veku 4 – 60 rokov, ktorí sú rozdelení do
viacerých vekových zložiek (mladšie deti, staršie deti, juniori,
základný súbor, najstaršie „zrzavé“ a tiež kurzisti salsy, kizomby
a ďaších štýlov).
K Spektru neodmysliteľne patrí aj náš talizman – už 35 rokov je
ním krtko!
Kedy a prečo nastal prerod smerom k disciplínam IDO?
Čí to bol nápad?
Súbor svojou úspešnou účasťou na mnohých majstrovstvách
Slovenska vo voľných tancoch, tanečných scénkach a disko
choreografiách zaujal vtedajšieho prezidenta SZST Milana
Štiavnického a v roku 1990 nám navrhol účasť v súťaži IDO
(International Dance Organization; mimochodom, IDO existuje
od roku 1981, rovnako ako súbor Spektrum); a mňa dokonca
vyslal do poroty Show formácií. Neskôr (v máji 1991) ma
Predsedníctvo SZST poverilo vytvorením a vedením sekcie IDO
na Slovensku.
Od roku 1991 nasledovala pravidelná účasť na súťažiach Show
Dance sólo/duo a formácie a tiež v párových disciplínach boogie
woogie, swing, mambo či salsa. Hneď pri prvej účasti v súťaži
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dospelých show formácií („S formation“ na hudbu z filmu Salsa)
sme na ME aj MS získali finálové umiestnenie.
V roku 1991 náš klub spoluorganizoval prvé majstrovstvá
Slovenska v disciplínach IDO a v roku 1993 bol hlavným
iniciátorom založenia Slovenskej tanečnej organizácie
disciplín IDO (STO D IDO), ktorá sa v roku 2017 stala
súčasťou spoločného Slovenského zväzu tanečného športu
a transformovala sa do sekcie IDO a módnych tanečných štýlov.
Už v roku 1994 sme zorganizovali prvú medzinárodnú súťaž
disciplín IDO na území Slovenska: IDO Majstrovstvá Európy
dospelých Show, Swing dance a step, v roku 1995 medzinárodné
podujatie „Tanec bez hraníc“ a v roku 1997 ďalšie IDO
majstrovstvá Európy.
Najväčšie úspechy klubu?
TK Spektrum (a KSST pri dome ROH) je mnohonásobným
majstrom Slovenska, medailistom Česko-Slovenska, medailistom
a finalistom IDO majstrovstiev sveta a Európy (jediný titul
majstra sveta – pre Slovensko mimoriadne dôležitý, lebo bol
prvý v hlavnej vekovej kategórii – vytancoval náš Marek Křenek
v roku 1986).
Vzácne umiestnenie je z roku 1997, keď sa v nemeckej Riese
stalo Spektrum vicemajstrom Európy v kráľovskej disciplíne
IDO – Show formáciách („Palladio“).
V roku 1998 sme získali titul majstrov Slovenska v plesových
choreografiách („Lonely Avenue“, choreografa Miroslava Švehlu)
po mnohých predošlých strieborných umiestneniach (práve
v konkurencii so Slovanom a Uni‑Dance).
Za súťažami IDO sme precestovali celú Európu, tanečníci
Spektra navštívili oba americké kontinenty, Afriku aj Áziu.
V roku 2013 reprezentovali tanečníci súboru Spektrum
Slovensko na podujatí World Games (Cali, Kolumbia) a World
DanceSport Games (Kaohsiung) v disciplíne salsa (oba páry boli
zložené z tanečníkov Spektrum a Uni‑Dance).
Od roku 1991 boli tanečníci Spektra opakovane majstrami alebo
vicemajstrami Slovenska v Show formáciách a ďalších tanečných
disciplínach (show dance, mambo, salsa, boogie woogie, latino
show) hlavne v dospelej vekovej kategórii, ale po roku 2002
pribudli aj úspechy juniorov a detí. Pamätám si jeden rok,
keď sme získali titul majstra Slovenska vo všetkých súťažných
kategóriách show dance dospelých: sólo muži, sólo ženy, duo,
skupina aj formácia… a pamätám si aj rok, keď sme na MSR
postavili 3 dospelé show formácie a získali 1., 3. a 4.miesto…
Za najväčší úspech však považujeme samotné choreografie, ktoré
okrem súťažných ocenení získali rešpekt a uznanie tanečníkov
a divákov a mnohí naši priaznivci si ich dodnes pamätajú
(Bohemian Rhapsody, Andante, Whitney, Pomáda, Fascination,
Pachuco, Gloria, A Buen Paso…).
A máme aj takzvané večne živé choreografie, ktoré opakovane
oprašujeme a prezentujeme: napríklad Kankán, ktorý máme
v repertoári v upravenej podobe a v originálnych kostýmoch od
roku 1983, alebo Valčík s Whitney choreografa Mira Švehlu a tiež
Gloriu Sisky Hodosiovej.
Koho považuje klub za svoje TOP osobnosti (trénerské,
choreografické, tanečné)?
Väčšinu osobností, ktoré pôsobili v súbore a ktorých činnosť
zásadne ovplyvnila a obohatila súbor, som už spomenula skôr…
Bolo ich mnoho a nerada by som na niekoho zabudla.
Miroslav Švehla bol jednoznačne najúspešnejším tanečníkom
(najmä s tanečnou partnerkou Danielou Kollárovou), zároveň bol
dlhoročným trénerom a majstrovským choreografom plesových
a iných predtancovaní.
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Určite treba spomenúť Janku a Ericha Siebenstichovcov,
lebo tí okrem pomoci pri vedení klubu boli výnimočnými
a všestrannými tanečníkmi, trénermi a Janka dokonca aj
úžasnou tvorkyňou kostýmov.
Zásluhou Inge Obložinskej sme sa v klube začali venovať
deťom (od roku 1994), systematicky sme sa venovali mladším
kategóriám a repertoár sme rozšírili o detské choreografie.
Siska Hodosiová bola a je najvšestrannejšiou a mimoriadne
úspešnou tanečníčkou, výnimočnou salsistkou, trénerkou
a choreografkou (Cigánske variácie, Čaj o piatej, Kubánska
kasáreň, Caliente, Gloria).
V čom je najväčší rozdiel medzi Spektrom 1981 a 2021?
V roku 1981 základ súboru tvorila mládež na prahu dospelosti
(15 – 22 rokov), dnes jadro tvoria deti a mladší juniori. V roku
1981 bolo menej možností, ako vyplniť svoj voľný čas. Dnes je
tých možností viac a výber je naozaj široký. Ale najväčší rozdiel
vidím v sile puta, ktoré si tanečníci vytvárajú ku klubu – kedysi
bolo silnejšie a akoby navždy, dnes je pocit klubovej príslušnosti
oveľa rýchlejšie a ľahšie pominuteľný.
Čo považuješ za hlavný zdroj sily súboru, aby prežil 4
desaťročia?
Nekonečná lásku k tancu a zároveň istá forma vzdoru! 
Čo trápi a čo teší Spektrum 2021?
Teší nás, že stále máme kde trénovať, s kým trénovať, máme
chuť tvoriť a zlepšovať sa. A teší nás, že stále je veľa tých, ktorí
s láskou spomínajú na chvíle prežité v našom klube – napokon,
vďaka klubu vzniklo mnoho partnerstiev, manželstiev a narodilo
sa mnooooho detí  (okrem iného aj moji dvaja synovia).
Trápenia Spektra sú aj mojimi trápeniami a z nich najväčšie je,
že sa mi nepodarilo vypestovať niekoho, kto by Spektrum ťahal
po mne, keď už ja nebudem vládať...
Čo znamená Spektrum (a KSST) pre rodinu Švehlovcov?
40 rokov z môjho života a celý doterajši život pre mojich synov
(jeden z nich tancuje v našom klube, druhý iba vtedy, keď sa
nikto nepozerá)! Doslova a do písmena!
Spektrum – to sú krásne chvíle na tréningoch, sústredeniach,
spoločných dovolenkách, oslavách, vystúpeniach, súťažné
a životné úspechy aj prehry, príchody nových tanečníkov
a odchody vyslúžilých tanečníkov alebo túžiacich po niečom
inom, priateľstvá a lásky, poznanie aj sklamania…
Čo znamená tanec pre Hanku Švehlovú?
S tancom a pohybom žijem od svojich 13 rokov, vo veku 23 som
sa stala vedúcou tanečného klubu, ako 30-ročná prezidentkou
celoslovenskej tanečnej organizácie a vo veku 35 členkou
Prezídia medzinárodnej tanečnej organizácie IDO… rada
trénujem a tvorím choreografie (kedysi disko, neskôr plesové
a tanečné kompozície, show, detské… Spektrum, Valčík M.M.,
Samopašné, Plesové príbehy, Bohemian Rhapsody, Palladio,
Aladdin…), rada sledujem, ako sa tanečníci (v Spektre, ale aj
mimo neho) zlepšujú, rastú a dozrievajú, ale reálny aktívny
tanec a tanec na javisku a pre divákov mám najradšej! Mám rada
všetky tanečné štýly a žánre, stále rada skúšam aj nové žánre,
lebo tanec žije vo mne a ja žijem v tanci!
Ďakujem pekne za rozhovor a tebe aj súboru prajem veľa
ďalších úspešných rokov.

Sekcia akrobatického rokenrolu a boggie-woggie l Súťaže

SVETOVÝ POHÁR
V AKROBATICKOM ROKENROLE
(BRATISLAVA – MALINOVO, 25. 09. 2021)
Po mnohoročnej prestávke sa slovenský rokenrol zviditeľnil
na medzinárodnej scéne nielen účasťou párov či formácií
na súťažiach, ale ale aj v organizátorskej rovine. O rok
odložený svetový pohár sa nakoniec predsa len uskutočnil
a možno s potešením konštatovať, že bol dobrou vizitkou
usporiadateľského klubu Hydrorock Bratislava, ale aj
slovenského rokenrolového a tanečnošportového hnutia
všeobecne.
Redakcia TŠ sa na prvé dojmy opýtala najprv Petra Horáčka,
ktorý zastupoval vedenie SZTŠ v prípravnom výbore podujatia
a aj na samotnej akcii. Tu je jeho odpoveď: „K organizácii SP
v RnR som pristupoval s veľkou zvedavosťou aj očakávaním,
veď naživo som ja osobne na Slovensku videl rokenrol
naposledy v roku 1994, kde moji zverenci vystupovali
s choreografiou štandardu ako progam na MS v Bratislave!
Odvtedy som videl RnR súťaže v USA, Rusku, Nemecku a na
World Games vo Wroclavi a zaujímalo ma, ako dopadne
slovenský „sveťák“ v takomto porovnaní.
Účasť na podujatí bola šokom – ale pozitívnym. Perfektne
upravená hala, bezchybná organizácia, priebeh súťaží
„on time“ bez zbytočných čakaní a sklzov… ale najmä
vrelá a srdečná atmosféra semifinálových a finálových
kôl a následné nevšedne pozitívne reakcie zahraničných
rozhodcov a funkcionárov – to bola adekvátna satisfakcia
za mesiace stresov a ťažkostí, ktoré boli s prípravou SP
v pandemickom chaose spojené. Za vedenie zväzu a za mňa
osobne môžem povedať jediné: ĎAKUJEM – BOLO TO
SUPER!“
O odborné zhodnotenie úrovne a priebehu SP v Malinove
redakcia požiadala hlavného organizátora a uznávaného
špecialistu Stanislava Kočiša. Ten sa vyjadril takto:
„Účasť párov na Svetovom pohári jednoznačne poznačila
situácia s pandémiou koronavírusu a s tým spojenými
príslušnými opatreniami počas roka u nás aj v Európe.
Tréningové možnosti aj možnosť aktívnej účasti na
súťažiach boli obmedzené či úplne zastavené. Celý kolektív
organizátorov do poslednej chvíle tŕpol, ako dopadne
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Petr Horáček a Hanka Švehlová
prezentácia párov v deň súťaže. Postupné odhlasovanie sa
párov pre karanténu a nepriaznivé podmienky pre šport
v jednotlivých krajinách riedili štartovnú listinu deň za
dňom… Šírka ruskej, ukrajinskej i maďarskej základne je
však dostatočná. Nesklamala a ich účasť pozitívne ovplyvnila
úroveň svetového pohára na Slovensku. Pri prezentácii
súťažných zostáv v Bratislave (a neskôr aj v iných mestách…
Graz, Krakow, Ljubljana) im len sporadicky asistovali
páry z Chorvátska, Slovinska, Česka, Írska, Rakúska a zo
Slovenska. Aj napriek zložitému cestovaniu z Ukrajiny
a z Ruskej federácie dorazili tieto páry vo veľkej pohode
a s vysokými ambíciami. Jednoznačne ovládli postupové
miesta a jedinou konkurenciou im bol výkon maďarských
párov. Súťažné zostavy týchto párov sú postavené na
vysokej technickej úrovni, podloženej vynikajúcou fyzickou
kondíciou a pracovitosťou párov a trénerov v kluboch. Čisté
tanečné línie, presný základný krok a koniec koncov tak
dôležitá disciplína v technike, k tomu výrazný a presvedčivý
pohybový akcent a neuveriteľne presné rotácie – to boli
kritériá a prvky, ktoré odlíšili (a vždy odlišujú) špičku
(finalistov i semifinalistov) od ostatných párov. Samotná súťaž
sa uskutočnila v krásnej športovej hale v Malinove, ktorá
so šatňami, tanečným parketom a organizačným zázemím

prispela k vysokej úrovni súťaže.
Organizačne a režijne držal priebeh podujatia vo svojich rukách
RRC Hydrorock. Časový harmonogram bo dodržaný na minútu
presne a s tým bola spojená a vyjadrená spokojnosť delegátov
WRRC, trénerov i párov s priebehom súťaže.
Poďakovanie patrí za profesionálny a vyvážený konferans

Hanke Švehlovej a Petrovi Horáčkovi, ktorý ako zástupca SZTŠ
zaštítil a dotvoril vážnosť podujatia.
Mimoriadne dôležitú úlohu v organizácii zohral aj starý
a osvedčený tím, ktorý stál za mnohými súťažami (SP, MS, ME)
v Bratislave už od 90. rokov: Miriam Ištoková, Laco Ruppeltd,
Mirka Golešényiová, Peter Pleva, Filip Kočiš. Tento kolektív
svojim zanietením doplnil rodičovský tím RRC Hydrorock.“

Rozhodcovia a delegáti SP: Kocisova Renata (SVK), Shemiakova Maria (RUS), Orlandi Andrea (ITA), Farkas Gergely (HUN),
Slaby Petr (CZE), Kunchev Yavor (BGR), Schaller Sabine (AUT), Supervisor: Kis Katalin (Hungary), NJS Observer: Pavček
Boštjan (SLO), Hais Jiri (CZE), sčítatelia: Gomaz Larisa (NLD), Dorić Tihomir (CRO)

Finále v kat. Children, 11 párov

1. Kirill RAZUMOV – Zlata BORODKINA
RUS
2. Timur CHAKHOIAN – Uliana SKLIAROVA
UKR
3. Yaroslav SLIUNIN – Evelina SUBACHEVA
UKR
4. Stanislav FILIPAS – Oleksandra VITKOVSKA
UKR
5. Zalan POR-ZSELINSZKY – Borbala-Sara VARGA HUN
6. Hunor KOVACS – Villo RAKACZKY
HUN
7. Filip TUREK – Aastazja BAKSALARY
IRL
------------------------------------------------------------10. Matus KEREK – Natalia PASTIROVA
SVK
11. Matej MAJERCIK – Barbora PLACKOVAJR
SVK
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Finále v kat. Juveniles, 29 párov

1. Maksim BAGDASARIAN – Arina GLEBOVA
RUS
UKR
2. Yaroslav KUKHLENKO – Yuliia MIKHNO
3. Makar HETMAN – Kateryna SERHIEIEVA
UKR
4. Artemii MORUS – Anastasiia UMETS
UKR
5. Oleksandr LYASHENKO – Adelaida KUSHKA
UKR
6. Benedek PÓR-ZSELINSZKY – Vivien SÜMEGHY
HUN
HUN
7. Jozsef Hunor EZSIAS- Kira VOGEL
------------------------------------------------------------21. Viliam GRINC – Adela CERMAKOVA
SVK
23. Patrik RAKOVICKÝ – Viktória RAKOVICKÁ
SVK
24. Adam HODOSSY – Ela PLEVÍKOVÁ
SVK
SVK
29. Matej VALACHY – Natalia NAGYOVA

Finále v kat. Junior, 29 párov

1. Attila ANCSÁK – Júlia ÖKRÖS
HUN
2. Kornél KOVÁCS – Kitti SZŐKE
HUN
RUS
3. Kirill KHRAMCHENKO – Polina VASILEVA
4. Nazar DIDENKO – Kira TYMOFIEIEVA
UKR
5. Levon SAIIAN – Diana BOGDANOVA
RUS
6. Aleksandr KOKOSHUEV – Anastasiia PETROVA
RUS
7. Konstantin SHUMAILOV – Svetlana PSHENISHNAIA RUS
------------------------------------------------------------25. Filip TESLÍK – Laura KIZEKOVA
SVK

Finále v kat. Couple Dance Show, 7 párov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Zsombor-Csaba SZOLJÁR – Linda PAP
Sergei TUTYNIN – Daria SKOBELEVA
Dániel VARGA – Zulejka UBRANKOVICS
Gergo David MOLNAR – Naomi LACZKOVSZKI
Rasťo BAŇAS – Dominika GRAJCAROVÁ
Moritz PATEK – Zuzana IŠTÓKOVÁ
Marcel MACIK – Barbora PLAČKOVÁ
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HUN
RUS
HUN
HUN
SVK
SVK
SVK

Sekcia tanečného športu l Osobnosti

Tanečný šport predstavuje...

Milan PLAČKO
Tichý, zväčša nenápadný tmavovlasý štíhly pán stredne vysokej postavy patrí od
druhej polovice 80. rokov minulého storočia k stáliciam slovenskej tanečnošportovej scény. Historicky prvý mládežnícky šampión Slovenska, neskôr

Meno a priezvisko:
MILAN PLAČKO

mnohonásobný medailista amatérskych aj profesionálnych šampionátov,

Vek: čerstvých 50 rokov

všestranný interpret… dnes aj rešpektovaný tréner, rozhodca a organizátor.

Tancu sa venuje: 42 rokov

Z Košíc pochádzajúci a v Košiciach zakorenený, od leta čerstvo polstoročný

Občianske povolanie: učiteľ
tanca, tréner, lektor, vedúci
klubu, organizátor podujatí,
choreograf

MILAN PLAČKO dnes zodpovie otázky redakcie TŠ.
Ste jedným z najvýraznejších

a zväzuje môj cit. Touto cestou by to zo

reprezentantov svojej tanečnej

mňa stvorilo monštrum. Každý si slobodne

generácie. Čo vás teda doviedlo na

volíme svoj život.

tanečné parkety?
V začiatkoch ma v mojich ôsmich rokoch
oslovila kamarátka, len si so mnou chcela

Tanečné partnerky: Gabriela
Slemenská, Denisa Ferencová,
Ľubica Bernátová, Monika
Gamrátová, Andrea Timková,
Gabriela Rajciová a Marieta
Böhmová, neskôr Plačková
Klubová príslušnosť počas kariéry:
TŠ Olympia Košice, TK
Dopravák Košice, Tanečný
klub METEOR Košice

vyskúšať tancovanie. Rozhodla dobrá partia
chlapcov a, samozrejme, vo veku 8 rokov
som prešiel detskou platonickou láskou
s kamarátkou a partnerkou. Vážnejšie som

Najväčšie tanečné úspechy:
Majster SR, resp.všetky
medaily v kategóriách mládež,
dospelí v ŠTT, LAT a 10 T

začal tancovať až v 14 rokoch a postupne
som si musel vybrať medzi gymnastikou,
futbalom a tancom. Zvíťazil tanec .

Medzinárodné – ME WDC
v LAT štvrťfinále 21. miesto,
1. miesto na svetovom pohári
PD(IPDSC) LAT Master Class 1

Máte povahu skôr introverta –
nebije sa to občas s emociálne
preexponovaným svetom súťažného
tanca?
Na začiatku som nemal ambície. Neskôr
som v sebe objavil ctižiadostivosť a ambície
spojené s radosťou v objavovaní svojich
schopností. Vďaka tomu som našiel
v tancovaní celý život. Rozhodovali ľudské

Keby nebol tanečníkom, čím by bol

osobnosti, ktoré ma oslovili charizmou.

Milan Plačko?

Moje potreby čiastočne naplnil tanec môj

Celý život ma priťahovala príroda

život tým, že vzbudil moju inšpiráciu.

a zvieratá. V takom prostredí som sa vždy

Súťaženie bolo druhoradé... 

cítil užitočný a šťastný, objavil som v ňom
rovnováhu a veľký životný zdroj pozitívnej

Čo milujete na tanci dodnes... a čo

energie. Nikdy som nemal potrebu pracovať

naozaj nemusíte?

s ľuďmi. Moja druhá profesia je spojená

Milujem život. Precítiť, objavovať, zdieľať

s radosťou z manuálneho tvorenia, to

tanec, spojiť to s potrebou byť užitočným,

rozhodlo o štúdiu technických konštrukcií.

inšpirovať a byť inšpirovaný druhými.

Moja triedna učiteľka mi to nikdy

Nemám bytostne potrebu poraziť, dokázať,

neodpustila, vždy ma videla v humanitnom

manipulovať, dosiahnuť akýmkoľvek

štúdiu. A do tretice, môj tréner a vedúci

spôsobom svoj cieľ. Oberá ma to o slobodu

tanečného klubu rozhodli, že budem

Najväčšie trénerské
a choreografické úspechy:
majstrovské tituly v LAT
v kategórii junior I, junior
II, mládež, senior I, senior
II, finálové umiestnenia
v kategórii dospelých v LAT,
majstri dospelých v 10 T,
majstri formácií v LAT,
majstri v juniorských
choreografiách v LAT,
mnohonásobní finalisti
GOC a MS a majstri sveta
v kategórii senior II LAT
ŠTT, finalisti MSR Mládež
a Dospelí, Akademickí majstri
SR LAT, Majstri SR Formácie
Juniori LAT, vicemajstri
SR a ČR v plesových
choreografiách.
Ocenenia:
člen Siene slávy SZTŠ
v kategórii Medzinárodné
legendy (uvedený v roku 2012)
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trénerom a učiteľom tanca. Dlho som

svojho trénera, s čím som sa vyrovnával

sa s tým vyrovnával… a až vo svojich 40

až do svojich 40 rokov. Ako dvadsaťročný

rokoch som to prijal .

som zrazu trénoval páry kategórie B, A,
S a formácie dospelých v LAT. To boli

Ako jeden z mála ľudí v SR ste mali

18

moje trénerské a choreografické začiatky.

možnosť ochutnať chute a vône

Priebežne som sa vzdelával a získal

všetkých podôb tanečného biznisu

diplomy učiteľa tanca, trénera tanečného

– prešli ste všetkými vekovými

športu a licencie rozhodcu tried D,C.

kategóriami a výkonnostnými

Až po ukončení svojej tanečnej aktivity

triedami, tancovali ste medzi

som mohol získať najvyššie amatérske

amatérmi i profesionálmi, trénujete,

rozhodcovské licencie. Vrcholom boli

rozhodujete, máte na konte zopár

licencie TOP rozhodcu SZTŠ a rozhodcu

úspešných choreografií, hviezdili ste

WDSF kat. A a PD. Priebežne prišla

v TV show… Čo z toho vám bolo/je

ponuka prednášať na kongresoch SZTŠ a

najbližšie a prečo?

robiť lektora vzdelávania učiteľov tanca

Je toho veľa. Skúsim spomenúť

SÚTTŠ (profesijná organizácia učiteľov

v stručnosti. Vážnejšie som sa rozhodol

tanca – pozn. redakcie).

tancovať v 14 rokoch. V detskom veku

Ponuky spolupracovať na mediálnych

to bolo skôr hravé. V 16 rokoch ma

projektoch prichádzali priebežne, a tak

priviedli k trénerským začiatkom pán

som si zatancoval v programoch Kaviareň

Ján Kapusta (majiteľ klubu TŠ Olympia)

Slávia (STV – RTVS), Let´s dance

Košice Open, WDSF ME, MS, WDSF PD

a tréner František Plančár. Najprv som

(Markíza), Bailando (Markíza),

MS a množstvo menších regionálnych

trénoval v kategóriách DC, postupne som

Taniec s Gwiazdami (TVP – Poľsko).

košických projektov (popularizácia tanca

začal asistovať v tanečných kurzoch pre

Spomeniem stručne aj niečo zo svojich

pre verejnosť ako Tancovanie na Hlavnej

dospelých pod vedením Jána Kapustu.

organizátorských aktivít… Bol som

ulici v Košiciach – European Quadrille

Už krátko nato som viedol tanečné kurzy

jedným zo zakladateľov TC METEOR

Dance Festival a mnoho tanečných

pre dospelých a postupne som začínal

Košice – tu bol pán Otto Böhm pre mňa

projektov od materských škôl až po

trénovať od škôlkarov až po dospelých

celoživotným vzorom ako vedúci klubu,

seniorov).

začiatočníkov. Potom som začal tvoriť

organizátor, tréner, ale hlavne ako človek,

Veľkým darom bolo spájať pod týmto

choreografie a trénovať detské formácie.

priateľ a otec.

projektmi spoluprácou mnohých kolegov,

Vrcholom bolo prevziať trénovanie od

S ním a popri ňom (a neskôr aj

priateľov, nadšencov a dobrovolníkov…

môjho najdôležitejšieho trénera Františka

samostatne) som v tanečnom športe ako

Milujem celý svoj život s tancovaním!

Plančára, ktorý vtedy odišiel pracovne

vedúci klubu mnohonásobne organizoval

do Nemecka. Vyplnil som s úctou prianie

MSR 10 T, Optima Dance Cup, WDSF

TŠ 2-3/2021

Ktorý z veľkých tanečných výsledkov

si ceníte najviac? Titul v mládeži,

prinieslo tlaky a udalosti v zákulisí,

mali sme málo informácii, milovali sme

30 medailí na MSR, štvrťfinále na ME

s ktorými som sa nevedel vyrovnať.

tanec a oveľa viac sme na sebe pracovali.

WDC profesionálov v LAT?

Prinieslo to zmenu môjho vnímania

To nás bavilo .

Úprimne? Viac mi utkveli v pamäti

vrcholného tanečného prostredia. Stratil

Dnes to vnímam naopak, dnes vieme

spomienky na skvelých ľudí .

som chuť bojovať o tituly prostriedkami,

mnohonásobne viac a pracovať na sebe je

Oveľa viac ma tešili pozitívne spätné

s ktorým som sa nechcel stotožniť.

pre mnohých nepopulárne …

väzby, zážitky spojené s veľkými

V tom období moja tanečná partnerka

charizmatickými osobnosťami, trénermi

a kamarátka Marieta pociťovala

Tancu podľahli aj iní členovia vašej

a divákmi.

nenaplnené ambície. Takmer po dvoch

rodiny (svokor, manželka, syn –

rokoch mi poslala emotívny list, vyznanie

pozn. redakcie). Priali ste si mať

V jednom období ste na chvíľu zmizli

s otvorenou túžbou, ktoré prevážilo. Moja

tanečného pokračovateľa?

z tanečných parketov. Prezradíte

láska k tancu a Marietkina túžba ma

Rodina je to najdôležitejšie v mojom

nám, čo spôsobilo tú prestávku?

priviedli nazad na súťažný parket.

živote. Spojenie rodiny a lásky k tancu
je veľkým darom. Naše milované

V prvom rade nič vo svojom živote
neľutujem a som presvedčený

Čo vnímate ako najvýraznejší rozdiel

dieťa, Viktora, sme viedli k aktívnemu

o správnosti výberu svojej cesty.

medzi súťažením v časoch vašej

športovaniu. Tanec nebol našou

V určitom období som sa priblížil na

mladosti a v súčasnosti?

podmienkou. Mal podmienku aktívne

dosah k titulom medzi dospelými, čo

V mladosti sme toho vedeli oveľa menej,

trénovať minimálne jeden rok vo svojom
vybranom športovom klube. Prešiel
viacerými športmi (gymnastika, capoeira,
street dance), ale najdlhšie sa venoval
floorbalu, kde dosiahol 4 tituly majstra
Slovenska. Viktor celý život vnímal
v našej rodine tanec, ale tancovať začal
pomerne neskoro – a dobrovoľne! Na
začiatku bol skôr hravý, dnes dozrieva
na mladého ambiciózneho muža.
Postupne úspešne dobieha neskorší
začiatok aktívneho tanca. Sú to však jeho
rozhodnutia! Každý člen rodiny užitočne
prispieva svojím spôsobom. On je naším
najväčším životným darom.
Máte na prahu nového desaťročia
nejaké nesplnené sny a túžby
(tanečné a netanečné)?
S vďakou prijímam to, čo život prináša.
Naplnil darmi môj bohatý život.
Najväčším darom je moja rodina a vzácni
priatelia.
Máte nejaké heslo, motto či krédo,
ktorým sa v živote riadite?
V ranom veku som sa rozhodoval medzi
rozumom, alebo srdcom.
Srdce naplnilo zmysel môjho života,
dobrom a láskou.
Cit ma vedie po celý život, robí ma
šťastným.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme
vám najmä pevné zdravie a veľa síl
do ďalšieho polstoročia!

TŠ 2-3/2021 19

Sekcia tanečného športu l Súťaže

Majstrovstvá SR 2021

v desiatich tancoch

Športová aréna v Poprade sa vďaka skvelej organizácii a vyspelému publiku už zopár rokov radí medzi najobľúbenejšie
miesta konania národných šampionátov. Ani v tomto roku zohraný tím Solus Dance Academy nesklamal a uprostred leta
pripravil hodnotné majstrovstvá v kráľovskej disciplíne – kombinácii desiatich tancov!

Na súťažiach rozhodoval rozhodcovský zbor v tomto zložení:
Adam Krol (Poľsko), Alla Matjusenko (Lotyšsko), Guy Jottay (Belgicko), Chris Lachmuth (Rakúsko), Július Schwarcz
(Rožňava), Marcel Keijzer (Holandsko), Matej Chren (Bratislava), Michal Soukup (Trenčín), Pavel Imre (Lučenec), Peter Ivanič
(Nitra), Petra Slimáková (Bratislava), Stella Víťazková (Žiar nad Hronom) a Zuzana Soukupová (Trenčín).

MSR Deti II
Po premiérovej štandardnej majstrovskej súťaži v tejto vekovej kategórii v Leviciach sa na štart detskej súťaže v Poprade
postavilo 15 párov z 9 klubov, ktoré súťažili v 8 tancoch v troch kolách. Finálová šestica predviedla bojovné výkony, ktoré až
na jednu výnimku (majstra) získali pestrú paletu známok (zväčša od 3 po 6). Páry na druhom, treťom a štvrtom mieste získali
neuveriteľne zhodný súčet 28, čo ukazuje na mimoriadnu vyrovnanosť ich výkonov. Titul presvedčivo (súčtom 8) a podľa
očakávaní získali reprezentanti Dance studia Diamond Bratislava Lukáš Kupec a Alexandra Foltynová.

Finále
1. Lukáš Kupec – Alexandra Foltynova
2. Ján Slovenský – Kira Schwartz
3. Lukáš Novysedlák – Lívia Nováková
4. Ján Susányi – Veronika Susányi
5. Maximilián Nemrava – Sara Brodnianska
6. Samuel Vrecenár – Liana Miľková

Dance studio DIAMOND
SHOW DS TEAM
KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA
FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA
KTŠ AKNELA Martin
TC METEOR Košice

MSR JUNIORI I
Desiatka statočných z 8 klubov si zmerala sily v dvojkolovej súťaži. Semifinále jasne oddelilo finálovú päťku (posledný
postupujúci získal o 18 krížikov viac ako pár na prvom nepostupovom mieste). Príjemným prekvapením tejto vekovej
kategórie bol novozložený pár Wűnsch – Suchanová (Show DS Team), ktorý do finále postupoval z tretieho miesta a tam
zaujal sľubnou latinou – v ŠTT nateraz chýbajú skúsenosti a prekážkou sa javí aj rozdiel vo výške partnerov. V celkovom
poradí obsadili piate miesto. O tretie miesto zviedli vyrovnaný boj do posledného tanca (súčet 36) Lachkovič – Špačková
(TC Eleganza BA) a Kupec – Foltynová (DS Diamond BA). Striebro najmä vďaka výkonu v ŠTT časti súťaže získali ďalší
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(Foto z MSR STT: Jozef Harangozó)

Lukáš Kupec – Alexandra Foltýnova
Majstri SR 2021 v 10T v kategórii Deti II

Oliver Kasa – Viktória Polláková
Majstri SR 2021 v 10T v kategórii Juniori I

Fotgrafie nájdete na https://jozefharangozo.smugmug.com/2021-MSR-10T
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reprezentanti DS Diamond Bratislava Katona – Janíková (súčet 26). Majstrovský titul zaslúžene, podľa prognóz a rovnako ako
v ŠTT vybojovali reprezentanti KST Petan Pezinok pri TC Charizma Kassa – Polláková.

Finále
1. Oliver Kasa – Viktória Polláková
2. Jakub Koloman Katona – Dominika Janíková
3. Lukáš Kupec – Alexandra Foltynova
4. Marko Lachkovič – Michaela Špačková
5. Nino Wünsch – Laura Suchanová

KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA
Dance studio DIAMOND
Dance studio DIAMOND
TC ELEGANZA Bratislava
SHOW DS TEAM

MSR JUNIORI II
46 mladých dám a pánov z 12 klubov súťažilo v troch kolách o sadu medailí v staršej juniorskej kategórii a boj to bol napínavý
od začiatku až do konca! Nekompromisný postupový kľúč (z 23 na 12) vyradil hneď v úvode 11 párov, z ktorých prvé dva
nepostupujúce (Melničák – Kvasková a Mečiar – Kadlec) získali na postup viac ako 40 krížikov a semifinálovú úroveň
dosahovali.
Z vyrovnanej semifinálovej dvanástky si pozornosť zaslúžia Bačiak – Vilémová, ktorých od postupu delili len dva krížiky, inak
bola finálová šestica pomerne jasná. 6. miesto vybojovali zlepšujúci sa Leško – Rostášová (Grácia Michalovce), ktorí dlhodobo
ťažia najmä z dekoratívnej interpretácie LAT. Vyrovnaný výkon páru Horváth – Shabatko (Uni‑Dance BA) – nováčikov vo
finále tejto vekovej kategórie – stačil na piatu priečku. Omasta – Matyó (Lafranconi BA) potvrdili vyzretosť v ŠTT, v ktorom
brali známky aj medailistom a celkový súčet 37 svedčí o kvalitnom desiatkovom výkone a získali zaň nepopulárnu zemiakovú
medailu. Bronzová priečka patrila reprezentantom Fáber Dance Teamu Mandincovi – Satinovej, ktorí získali 19 jednotiek a 13
dvojok v LAT časti súťaže, ŠTT však za expresívnou latinou výrazne zaostával.
Po zlate na MSR ŠTT pridali druhú, tentokrát striebornú medailu Červenka – Sitárová (Uni‑Dance BA), pričom opäť im
pomohol najmä výkon v ŠTT. LAT bola oproti minuloročnému výkonu viditeľne zlepšená, v závere súťaže však menej
dynamická. Presvedčivým vyrovnaným výkonom svoj prvý titul v tejto vekovej kategórii získali Kmeťka – Zubčáková
(Lafranconi BA) a budú reprezentovať Slovensko na jesenných MS.
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Jakub Koloman Katona – Dominika Janíková
Vicemajstri SR 2021 v 10T v kategórii Juniori I

Marco Kmeťka – Sofia Zubčáková
Majstri SR 2021 v 10T v kategórii Juniori II

Peter Červenka – Sofia Sitárová
Vicemajstri SR 2021 v 10T v kategórii Juniori II
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Finále
1. Marco Kmeťka – Sofia Zubčáková
2. Peter Červenka – Sofia Sitárová
3. Elias Robert Mandinec – Elizabeth Satinová
4. Samuel Omasta – Tereza Matyó
5. Rastislav Horváth – Yeva Shabatko
6. Valent Leško – Cyntia Rostášová

VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava
TK UNI-DANCE Bratislava
FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA
VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava
TK UNI-DANCE Bratislava
TK GRÁCIA Michalovce

MSR SENIORI II
Netradičný letný termín a dlhá prestávka v súťažení očividne poznamenali počet súťažiacich v jedinej seniorskej súťaži na
tohtoročných kombinačných MSR, a tak sa štyri súťažné páry zo 4 klubov stretli priamo vo finálovom kole. O bronzovú priečku
viedli vyrovnaný súboj manželia Czizmaziovci (Grande Malacky, dominantnejší v ŠTT) s manželmi Orlickými (Interklub BA,
lepší v LAT). Z medaily sa nakoniec tešili Bratislavčania. Strieborná priečka tentokrát jasne patrila manželom Košťálovcom
(TOP Dance Žilina), zlato z minulého roku bez zaváhania obhájili manželia Šúkalovci (Dukla Trenčín).

Finále
1. Branislav Šúkala – Zuzana Šúkalová
2. Branislav Košťál – Alena Košťálová
3. Marián Orlický – Ľubica Orlická
4. Jozef Csizmazia – Gabriela Csizmaziová

TK DUKLA Trenčín
TŠK TOP DANCE Žilina
INTERKLUB Bratislava
TK GRANDE Malacky

MSR MLÁDEŽ
17 párov z 12 klubov si v trojkolovej súťaži zmeralo sily a podobne ako v junioroch II išlo o súboj do posledného tanca, pričom
za vyrovnané možno označiť nielen finále, ale aj semifinálové kolo.
Z párov, ktoré zostali tesne za bránami semifinále, možno pochváliť za vyrovnaný výkon Košičanov Jopeka – Sušilovú (13.
miesto). Jediný krížik od semifinále potom delil ich bratislavských kolegov Saba – Budovú (12. miesto). V semifinále zaujal
výkon trenčianskeho páru Balažovjech – Habarová (8. miesto) s veľmi vyrovnanými oboma skupinami tancov. Krížik za finále
a 7. miesto tento raz muselo stačiť ďalšiemu bratislavskému páru Polscin – Komáčková... ale hodnotné výkony nemožno
ubrať ani párom Shabatko – Rabárová (BA), Jaščur – Doležiová (MI) , či Kudláček – Hanuláková (TN). Jedným slovom –
mládežnícka desiatka mala semifinále, ako sa patrí!
Vo finále 6. miesto obsadili ostrieľaní Jesenský – Pavlovičová ( M+M BA), ktorých výkon v ŠTT pre tentoraz nepotiahol
deficit z LAT podľa ich predstáv. S rovnakým súčtom 45 skončili o priečku vyššie Poliak – Farkašová (Welcome Trnava),
ktorých výkon bol vyrovnaný, ale chýbala mu bojovnosť a väčšia optická atraktivita. O bronz zviedli boj tradiční rivali Indro
– Ferjancová z Fáber Dance Teamu (slušný ŠTT i LAT, začínajú pôsobiť „dospelácky“) a Duša – Hamranová z Interklubu
Ba (tu LAT nateraz výrazne prevyšuje úroveň ŠTT). Strieborná medaila bez väčších problémov skončila v rukách Kuniaka –
Nemravovej z PegaFunDance Group Martin (naďalej dominantnejší ŠTT). Majstrami SR v tejto kategórii sa bez zaváhania stali
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Branislav Šúkala – Zuzana Šúkalová
Majstri SR 2021 v 10T v kategórii Seniori II

Tamás Kristóf Kis – Mária Nagyová
Majstri SR 2021 v 10T v kategórii Mládež
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Kis – Nagyová (Viva Nové Zámky), ktorí suverénnym výkonom nedali konkurentom šancu a predviedli tancovanie na solídnej
medzinárodnej úrovni.

Finále
1. Tamás Kristóf Kis – Mária Nagyová
2. Oliver Kuniak – Valentína Nemravová
3. Jakub Duša – Lara Hamranová
4. Dominik Indro – Liana Ferjancová
5. Martin Poliak – Lenka Farkašová
6. Jaroslav Jesenský – Simona Pavlovičová

TŠK VIVA Nové Zámky
PegaFun Dance Group Martin
INTERKLUB Bratislava
FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA
TK WELCOME Trnava
TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková

MSR DO 21 ROKOV
12 súťažných dvojíc zo 6 klubov bojovalo o titul v kategórii na prechode medzi mládežníckym a dospeláckym tanečným
svetom. Táto súťaž bola hodnotená AJS 3.0 systémom (absolútnym hodnotením = bodmi). A práve body vo finále jasne
odčlenili páry na posledných dvoch priečkach (Košík – Záležáková z Vivy NZ – 5. miesto, resp. Širák – Mazáčová z Meteoru
KE – 6. miesto) od zvyšku finalistov – oba páry však očividne potešil už samotný postup do finále.
Svoje prvé spoločné finále na MSR štvrtý miestom oslávili (a najmä pekným výkonom v LAT podporili) Rumi/Bachoríková
(Welcome Trnava). Dlho sa bojovalo aj o striebro a bronz a opäť v hlavných úlohách figurovali osvedčené dvojice rivalov –
Rebro – Piešťanská (Welcome Trnava – 2. miesto) a Plačko – Ratkovská (Meteor Košice – 3. miesto), pričom súperov v cieli
delilo len 0,836 bodu! Trnavčanov podobne ako vlani k striebru doniesol lepší výkon v LAT časti súťaže.
Víťazmi súťaže systémom „štart‑cieľ“ boli súrodenci Budovci (Uni‑Dance BA), ktorí tak získali svoj už 19. majstrovský titul. Aj
tento výkon možno označiť za vysoko medzinárodný. Rozdiel v skóre bol 23,537 bodu oproti druhému… a rovných 50 bodov
oproti šiestemu finalistovi! Tu sa ponúka otázka, nakoľko správne sa v našich podmienkach systém AJS hodnotenia využíva…
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Oliver Kuniak – Valentína Nemravová
Vicemajstri SR 2021 v 10T v kategórii Mládež

Patrik Buda – Silvia Budová
Majstri SR 2021 v 10T v kategórii Do 21
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Finále
1. Patrik Buda – Silvia Budová
2. Marek Rebro – Patrícia Piešťanská
3. Viktor Plačko – Nina Ratkovská
4. Imrich Rumi – Katarína Bachoríková
5. Erik Košík – Karolína Záležáková
6. Ľudovít Širák – Daniela Mazáčová

TK UNI-DANCE Bratislava
TK WELCOME Trnava
TC METEOR Košice
TK WELCOME Trnava
TŠK VIVA Nové Zámky
TC METEOR Košice

MSR DOSPELÍ
Posledná a tradične najočakávanejšia súťaž priniesla publiku dvojkolový súboj 12 párov z 9 klubov, ktorý bol taktiež hodnotený
absolútnym bodovým systémom. Aj tu, podobne ako v kategórii do 21 rokov, bodové skóre výrazne oddelilo finálové páry
od nefinálových. Z nefinalistov zaujali najmä dva páry z „východu“ – súrodenci Zborayovci a Varholík – Salzerová, obaja
disponujúci vyrovnanými výkonmi v ŠTT a LAT.
Finálovú šesticu uzavreli a z prvého finále v dospelej vekovej kategórii sa radovali Czetö – Fajnerová (Grácia Michalovce).
Podobnú premiéru v dospelom finále zažívali aj domáci miláčikovia publika Pavličko – Ďurtová (Solus Dance Academy
Poprad), ktorí najmä výkonom v LAT príjemne prekvapili a skončili celkovo na 5. mieste. Tretím premiérovým finalistom
bol pár Plačko – Ratkovská (Meteor Košice), ktorému k 4. miestu pomohol pre zmenu tradične solídny výkon v ŠTT.
Bronzové medaily v tomto roku putovali na krk páru Tóth – Indrová (Uni‑Dance BA), ktorý predviedol zatiaľ asi najlepší
výkon spoločnej kariéry a naznačil, že s ním do budúcnosti možno počítať. Vyrovnaným výkonom v oboch skupinách tancov
publikum aj rozhodcov potešili reprezentanti stredného Slovenska Ihring – Varechová (Stella Žiar nad Hronom), ktorí pri
neúčasti večne strieborných Popradčanov Gruľu – Cragnolini neohrozene a bez zaváhania vytancovali svoje prvé dospelácke
striebro.
Papierové predpoklady plne potvrdili a s veľkou prevahou svoj už štvrtý spoločný kombinačný titul získali reprezentanti
Uni‑Dance Bratislava Štec – Popova. Svoju hegemóniu v tejto disciplíne spečatili aj výsledným skóre 327,336 boda. Aj tu
rozdiel 24,505 b. oproti strieborným medailistom a vyše 46 b. voči poslednému páru vo finále vyvoláva otázky, či a ako sa bude
AJS v budúcnosti využívať…
Boli to krásne majstrovstvá a vedenie SZTŠ za ne úprimne ďakuje párom, klubom a najmä organizátorom – Solus Dance
Academy Poprad!!

Finále
1. Matej Štec – Elena Popova
2. Jaroslav Ihring – Natália Varechová
3. Daniel Tóth – Vanesa Indrová
4. Juraj Pavličko – Tereza Ďurtová
5. Viktor Plačko – Nina Ratkovská
6. Marco Czetö – Denisa Fajnerová
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TK UNI-DANCE Bratislava
TŠK STELLA Žiar nad Hronom
TK UNI-DANCE Bratislava
SOLUS DANCE ACADEMY Poprad
TC METEOR Košice
TK GRÁCIA Michalovce

Marek Rebro – Patrícia Piešťanská
Vicemajstri SR 2021 v 10T v kategórii Do 21

Viktor Plačko – Nina Ratkovská
3. miesto MSR 2021 v 10T v kategórii Do 21
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Marco Czetö – Denisa Fajnerová
6. miesto MSR 2021 v 10T v kategórii Dospelí

Viktor Plačko – Nina Ratkovská
5. miesto MSR 2021 v 10T v kategórii Dospelí

Juraj Pavličko – Tereza Ďurtová
4. miesto MSR 2021 v 10T v kategórii Dospelí
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Daniel Tóth – Vanesa Indrová
3. miesto MSR 2021 v 10T v kategórii Dospelí

Jaroslav Ihring – Natália Varechová
Vicemajstri SR 2021 v 10T v kategórii Dospelí

Matej Štec – Elena Popova
Majstri SR 2021 v 10T v kategórii Dospelí
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Majstrovstvá SR 2021

v latinskoamerických tancoch
Športová hala Millenium v Nových Zámkoch hostila najvyššie národné súťaže v tanečnom športe už veľakrát, v poslednú
augustovú sobotu tu však mal organizátorskú premiéru Talent Factory Dance Team pod vedením manželov Tankovcov.
V náročných podmienkach prípravy, s neprestajne sa meniacimi pandemickými pravidlami sa však podaril malý zázrak
a dobre pripravená súťaž prebehla v dobrej (skutočne „horúcej“) atmosfére, pričom nebola núdza aj o mnohé výsledkové
prekvapenia…
Na súťažiach rozhodoval rozhodcovský zbor v tomto zložení:
Branislava Radovanovic (Srbsko), Dušan Paška (Trenčín), Eduard Slimák (Bratislava), Egle Visockaite (Litva), Frederic Mosa
(Francúzsko), Katarína Baluchová (Bratislava), Marieta Plačková (Košice), Matej Chren (Bratislava), Michal Soukup (Trenčín),
Ojars Bacis (Lotyšsko), Peter Ivanič (Nitra), Sergio Cogno (Taliansko) a Tomáš Surovec (Nitra)

MSR Deti II
Do najmladšej vekovej kategórie sa prihlásilo celkom 17 párov z 12 klubov, ktoré súťažili v troch kolách. Finálová šestica bola
zložená z piatich premiérových finalistov (páry na 2. – 6. mieste), ktorí si medzi sebou rozdelili známky veľmi širokej škály.
Víťazný pár Kupec – Foltynová (Diamond BA) získal svoj tretí tohtoročný titul presvedčivo v čistým jednotkovým kontom
v 4 tancoch (zaváhanie nastalo len v rumbe).

Finále
1. Lukáš Kupec – Alexandra Foltynova
2. Jeremy Šperka – Barbora Tarajová
3. Krištof Klein – Kristína Karabová
4. Pavol Dobrota – Andrea Greschnerová
5. Samuel Švec – Laura Demešová
6. Ján Marko – Eliška Marková

Dance studio DIAMOND
TK DANSOVIA Bratislava
Talent Factory Dance Team
KTŠ Ardenza
KTŠ KESEL Bardejov
KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA

MSR JUNIORI I
23 párov zo 16 klubov sa postavilo na štart mladšej juniorskej kategórie a predviedlo celý rad solídnych výkonov, nielen
vo finále, ale už aj v semifinálovom kole (o 6., 7. a 8. mieste rozhodoval vždy jediný krížik!). Svoje druhé tohtoročné finále na
MSR si vybojovali jediní zástupcovia „východu“ Wünsch – Suchanová (Show DS KE), ktorí príjemne prekvapili už na desiatke.
Ani v konkurencii starších párov sa nestratili víťazi predchádzajúcej kategórie Kupec – Foltynová (Diamond BA), tentokrát to
však stačilo „len“ na piatu pozíciu. Súrodenci Kováčikovci (Magic Dance Modra) mali spoločnú premiéru a treba povedať, že sa
predstavili v dobrom svetle – štvrté miesto ozdobili aj 23 známkami lepšími, než bola ich konečná pozícia, čím naznačili, že
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(Foto z MSR STT: Jozef Harangozó)

Lukáš Kupec – Alexandra Foltýnova
Majstri SR 2021 v LAT v kategórii Deti II

Tomáš Tokár – Sofia Vinczeová
Majstri SR 2021 v LAT v kategórii Juniori I

Fotgrafie nájdete na https://jozefharangozo.smugmug.com/2021-MSR-LAT
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s nimi treba rátať.
Po striebre na desiatke získali v sólovej latine bronz Katona – Janíková (Diamond BA) – ďalší z perspektívnych párov mladého
bratislavského štúdia. Medailovú kolekciu rozšírili a k dvom zlatým striebro pridali univerzálni Pezinčania Kasa – Polláková
(Petan), ktorých treba pochváliť najmä za víťazné pasodoble.
Víťazstvom v 4 tancoch svoj prvý titul vybojovali a jedným z najväčších prekvapení MSR LAT sa stali Tokár – Vinczeová
(Dance Attack Lučenec).

Finále
1. Tomáš Tokár – Sofia Vinczeová
2. Oliver Kasa – Viktória Polláková
3. Jakub Koloman Katona – Dominika Janíková
4. Samuel Kováčik – Patrícia Kováčiková
5. Lukáš Kupec – Alexandra Foltynova
6. Nino Wünsch – Laura Suchanová

Dance Attack Lučenec
KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA
Dance studio DIAMOND
KTŠ MAGIC DANCE Modra
Dance studio DIAMOND
SHOW DS TEAM

MSR JUNIORI II
Početne najsilnejšou súťažou tohtoročnej latiny bola súťaž starších juniorov – na štart sa postavilo 27 párov zo 14 klubov a tie
zviedli tvrdý 4-kolový boj o každučký krížik a známku.
Napriek slušnej úrovni semifinále sa finálová šestica vyčlenila pomerne jednoznačne, zo semifinalistov sa k hranici finále
najviac priblížili Omasta – Matyó (Lafranconi BA).
Po šiestom mieste v ŠTT a nešťastnom 7. mieste v kombinácii si ďalší finálový zápis pripísali Bačiak/Vilémová (Eleganza BA),
ktorých do finále posunul najmä skoncentrovaný výkon v semi.
O štvrtú priečku zviedli vyrovnaný boj Červenka – Sitárová (Uni‑Dance BA) a Leško – Rostášová (Grácia Michalovce). Súboj
skončil najtesnejším rozdielom víťazstvom Bratislavčanov, ktorí v tej chvíli, žiaľ, netušili, že táto súťaž bude ich poslednou
(partner o tri týždne neskôr zahynul pri dopravnej nehode – pozn. redakcie). Bronz po elegantnom výkone získali Horváth –
Shabatko (Uni‑Dance BA), ktorí naberajú na istote prejavu s každou súťažou.
Najočakávanejším súbojom tejto kategórie bol však dozaista súboj párov Mandinec – Satinová (Fáber Dance Team)
a Kmeťka – Zubčáková (Lafranconi BA). Odlišné fyzické konštrukcie, rozdiel vo veku i celkovom poňatí tanca vyvolal množstvo
vášnivých diskusií pred šampionátom, počas neho a treba povedať, že aj po ňom. Najtesnejším rozdielom jedinej známky sa
nakoniec novými majstrami Slovenska stali reprezentanti stredného Slovenska.
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Oliver Kasa – Viktória Polláková
Vicemajstri SR 2021 v LAT v kategórii Juniori I

Elias Robert Mandinec – Elizabeth Satinová
Majstri SR 2021 v LAT v kategórii Juniori II

Marco Kmeťka – Sofia Zubčáková
Vicemajstri SR 2021 v LAT v kategórii Juniori II
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Finále
1. Elias Robert Mandinec – Elizabeth Satinová
2. Marco Kmeťka – Sofia Zubčáková
3. Rastislav Horváth – Yeva Shabatko
4. Peter Červenka – Sofia Sitárová
5. Valent Leško – Cyntia Rostášová
6. Sean Bačiak – Veronika Vilémová

FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA
VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava
TK UNI‑DANCE Bratislava
TK UNI‑DANCE Bratislava
TK GRÁCIA Michalovce
TC ELEGANZA Bratislava

MSR SENIORI II
Jediná seniorská súťaž na tohtoročných MSR LAT prilákala (podobne ako na predošlých šampionátoch tejto vekovej
kategórie) iba 4 páry zo 4 klubov. Kvalitatívne v súťaži už tradične dominovali manželia Bérešovci (Meteor KE).

Finále
1. František Béreš – Miriam Bérešová
2. Branislav Šúkala – Zuzana Šúkalová
3. Marián Orlický – Ľubica Orlická
4. Branislav Košťál – Alena Košťálová

TC METEOR Košice
TK DUKLA Trenčín
INTERKLUB Bratislava
TŠK TOP DANCE Žilina

MSR MLÁDEŽ
Mládežnícka kategória bola druhou 4-kolovou súťažou na latinských MSR – sily si v nej zmeralo 25 párov zo 17 klubov a ani tu
nebola o prekvapenia núdza. V prvom kole prekvapil tesný nepostup Trenčanov Kudláčka – Hanulákovej. Pred bránami semi
zostali zasa dva bratislavské páry Jesenský – Pavlovičová (TŠK M+M) a Sabo – Budová (Uni‑Dance).
V silnom a vyrovnanom semi sa do finálovej šesťky nezmestili inak kvalitné páry Poliak – Farkašová (Welcome Trnava),
Shabatko – Rabárová (Uni‑Dance BA), Balažovjech – Habajová (Dukla Trenčín), či Chovan – Vozárová (Fáber Dance Team).
6. miestom uzavreli finále tentoraz Kuniak – Nemravová (Pegafun Dance Group Martin) – inak štvrtí v rumbe a piati v paso
doble.
Z piatej priečky sa radovali Polscin – Komáčková (Lafranconi BA) – pre zmenu tretí v chacha a štvrtí v pase. Konečné 4. miesto
nakoniec vyšlo na pár Indro – Ferjancová (Fáber Dance Team), ktorých najlepším tancom bola bronzová rumba.
Tretími miestami v sambe, pase a jive bronz získali Duša – Hamranová (Interklub BA). Boj o zlato medzi dvoma domácimi
novozámockými pármi bol opäť tesný, rozdielom 3:2 ho vo svoj prospech rozhodli Kolozsváry – Petrová (Talent DF Team),
ktorí vyhrali sambu, čaču a jive. Strieborná priečka zostala páru Kis – Nagyová (Viva NZ), ktorí zvíťazili v čači a v pase.
Podobne ako v junioroch II aj tu možno skonštatovať, že každý z párov reprezentuje diametrálne odlišný štýl interpretácie
súčasnej latiny… a ich výkon možno označiť za výborný.
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František Béreš – Miriam Bérešová
Majstri SR 2021 v LAT v kategórii Seniori II

Mátyás Kolozsváry – Nikola Petrová
Majstri SR 2021 v LAT v kategórii Mládež
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Finále
1. Mátyás Kolozsváry – Nikola Petrová
2. Tamás Kristóf Kis – Mária Nagyová
3. Jakub Duša – Lara Hamranová
4. Dominik Indro – Liana Ferjancová
5. Egor Polscin – Karolína Komáčková
6. Oliver Kuniak – Valentína Nemravová

Talent Factory Dance Team
TŠK VIVA Nové Zámky
INTERKLUB Bratislava
FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA
VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava
PegaFun Dance Group Martin

MSR DO 21 ROKOV
15 párov z 10 klubov v troch kolách bojovalo o miesta v reprezentačnom výbere SR pre rok 2021 a bol to opäť zaujímavý súboj.
Len pár stotín bodu oddelilo od finále Trnavčanov Rebra – Piešťanskú.
Medzi najlepších šesť sa prebojovali 2 zástupcovia stredného Slovenska, 2 páry z BA, 1x NZ a 1 x NT. Šieste miesto
a premiérové finále v tejto vekovej kategórii si vytancoval novozložený pár Chovan – Vozárová (Fáber Dance Team). O priečku
vyššie skončili (a o jedno miesto oproti minulému roku si polepšili) Balko – Nawabi‑Korienková (Akadémia tanca NT), pre
ktorých bola táto súťaž zároveň ich rozlúčkovou. Tesne za pódiom zostali a pozitívny dojem zanechali Demečko – Dudášová
(Fáber Dance Team) – ďalší novozložený a perspektívny pár. Bronz pohodlne a rutinne vytancovali domáci reprezentanti
Drábik – Omastová (Talent DF Team).
O zlato sa rozhorel „bratovražedný“ boj medzi dvoma reprezentantmi Uni‑Dance BA a dlhoročnými rivalmi – súrodencami
Budovcami a Oberemkom – Tomášovou. Napínavé finále sa skončilo výsledkom 3:2 v prospech súrodeneckého páru. Patrik
a Silvia vyťažili najmä z konštantného vyrovnaného výkonu počas celého trvania súťažných tancov a z veľmi presvedčivého
prejavu.
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Tamás Kristóf Kis – Mária Nagyová
Vicemajstri SR 2021 v LAT v kategórii Mládež

Patrik Buda – Silvia Budová
Majstri SR 2021 v LAT v kategórii Do 21
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Finále
1. Patrik Buda – Silvia Budová
2. Artem Oberemok – Ema Tomášová
3. Dominik Drábik – Karolin Omastová
4. Adam Demečko – Rebeca Dudášová
5. Andrej Balko – Laura Nawabi Korienková
6. Michal Chovan – Tereza Vozárová

TK UNI‑DANCE Bratislava
TK UNI‑DANCE Bratislava
Talent Factory Dance Team
FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA
AKADÉMIA TANCA Nitra
FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA

MSR DOSPELÍ
19 párov z 16 klubov bojovalo tento rok o najcennejšiu trofej – „dospelácky“ majstrovský titul. Pri neúčasti obhajcov titulu
(Baka – Farkašová, pozn. redakcie) súťaž nemala jasného favorita a publiku ponúkla napínavé zápolenie najmä vo finálovej
časti, do ktorej sa prebojovali hneď 4 medzinárodné páry.
Určite sklamaním bolo len 6. miesto páru Cipár – Kožušníková (Dansovia BA). Tento pár sa kontinuálne zlepšuje a tvrdo
pracuje na svojej kvalite, tú však porota tento rok ocenila len postupom do finále.
Tokgoz – Ondrejková (Ardenza) pri svojom opakovanom návrate predviedli solídny výkon s množstvom kvalitných
momentov, v konečnom súčte to však stačilo len na piatu priečku (4. miesto páru uniklo o pár stotín). Obhajcovia vlaňajšieho
striebra Kurinec – Lenčešová (Welcome Trnava) patrili technicky medzi najvyspelešie páry tohtoročného finále. Interpretačne
však nežiarili, a tak im zostalo len nepopulárne 4. miesto, čo vyvolalo prudké diskusie priamo v dejisku súťaže i po nej.
Problematické obdobie svojej kariéry pár potvrdil rozchodom tesne po MSR…
Najmladšími finalistami boli víťazi kategórie Do 21 rokov súrodenci Budovci (Uni‑Dance BA), ktorí predviedli tradične
kompaktný solídny výkon podporený psychickým pokojom (im už o nič nešlo) – a tak si vytancovali prekvapujúci, ale
zaslúžený bronz.
V hre o zlato nakoniec zostali dva páry, s ktorými sa pred MSR veľmi nerátalo. Štec – Popova (Uni‑Dance BA) patria
k európskej špičke v kombinácii a kvalitné výsledky dosahujú i v sólovom ŠTT a showdance. Napriek dobrej pozícii vo
svetovom rebríčku LAT (70. miesto) a minuloročnému bronzu na MSR ich vysoké skóre očividne zaskočilo (sólové tance
dokonca vyhrali) a s celkovým druhým miestom boli viac ako spokojní.
Čiernym koňom súťaže sa nakoniec stal novozložený izraelsko‑slovenský pár žijúci v Taliansku Burshteyn – Zakar (Talent
DF Team), ktorý vyťažil najmä zo šokovej stratégie, absolútne odlišného looku a veľkej dynamiky, čo mu prinieslo asi
najprekvapujúcejší titul majstra SR v LAT v posledných dvoch desaťročiach.

Finále
1. Shon Burshteyn – Ágnes Zakar
2. Matej Štec – Elena Popova
3. Patrik Buda – Silvia Budová
4. Radovan Kurinec – Eliška Lenčešová
5. Tokgoz Tanabay – Miroslava Ondrejková
6. Dominik Cipár – Dominika Kožušníková
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Talent Factory Dance Team
TK UNI‑DANCE Bratislava
TK UNI‑DANCE Bratislava
TK WELCOME Trnava
KTŠ Ardenza
TK DANSOVIA Bratislava

Artem Oberemok – Ema Tomášová
Vicemajstri SR 2021 v LAT v kategórii Do 21

Dominik Drábik – Karolin Omastová
3. miesto MSR 2021 v LAT v kategórii Do 21
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Dominik Cipár – Dominika Kožušníková
6. miesto MSR 2021 v LAT v kategórii Dospelí

Tokgoz Tanabay – Miroslava Ondrejková
5. miesto MSR 2021 v LAT v kategórii Dospelí

Radovan Kurinec – Eliška Lenčešová
4. miesto MSR 2021 v LAT v kategórii Dospelí
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Patrik Buda – Silvia Budová
3. miesto MSR 2021 v LAT v kategórii Dospelí

Matej Štec – Elena Popova
Vicemajstri SR 2021 v LAT v kategórii Dospelí

Shon Burshteyn – Ágnes Zaka
Majstri SR 2021 v LAT v kategórii Dospelí
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Majstrovstvá Európy

profesionálov v LAT 2021
Spoločenský pavilón v Košiciach sa po vynútenej
dvojročnej prestávke opäť stal dejiskom jednej z našich
najvýznamnejších medzinárodných súťaží – WDSF Košice
open. V netradičnom termíne na Deň slovenskej ústavy
1. septembra 2021 sa okrem menších „open‑súťaží“ (mládež,
seniori, juniori, do 21 rokov a dospelí) s napätím čakalo na
vrchol súťažného dňa – európsky šampionát profesionálov
v latinskoamerických tancoch, vôbec prvú titulárnu súťaž
WDSF Professional Division od začiatku pandémie! A tiež
historicky prvý oficiálny profi šampionát v latine na území
Slovenska…
Napriek množstvu obmedzení, nečakaných zmien
a improvizácií nakoniec súťaž prebehla v nadšenej eufórii
súťažiacich a za veľmi priaznivej podpory tancachtivého
publika . Význam podujatia silno podčiarkla aj osobná
účasť „šéfky“ svetového PD hnutia Vereny Šulek a jej manžela
Draga Šuleka, ktorý sa zhostil úlohy vedúceho súťaže
(chairperson).
V štartovnej listine figurovalo 16 párov, z ktorých nakoniec
reálne štartovalo 12 zo 7 krajín a tie si zasúťažili v troch
kolách pod svedomitých dohľadom a skúmavými zrakmi tejto
desiatky medzinárodných arbitrov:
Szucs Simon (Hungary), Liudmila Tsylents‑Chojnacka
(Belarus), Martino Zanibellato (Denmark), Tjasa Vulic
(Slovenia), Petr Horáček (Slovakia), Marina Ferrari (Italy),
Dmitry Timokhin (Russia), Ojars Bacis (Latvia), Joanne
Wilkinson (France), Miroslav Hornik (Czech Republic).
Prvé kolo bolo zahrievacím pre páry aj pre porotu. Dvojročný
výpadok bol citeľný najmä na prezentácii a dynamike,
paradoxne technicky veľa párov pôsobilo skôr vyzretejšie.
Semifinálová desiatka súťažiacich výrazne pridala na
výkone – v mnohých prípadoch išlo o premiérové štarty
v sekcii profesionálov. Z párov, ktoré nepostúpili do elitnej
šestice, si pozornosť zaslúžia najmä Andrzej Cibis – Viktoria
Kleinfelder (Nemecko) a Adam Vašina – Dagmara Nowak
(Poľsko), ktorých od postupu nedelilo veľa.
Slovenských fanúšikov zaujímal najmä výkon našej súčasnej
latinskej profijednotky Branislava Eliáša a Jany Hradilovej
(Uni‑Dance BA). Tí pred koronou stihli pre slovenské farby
vytancovať finále (4. miesto) na svetovom šampionáte PD
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v showdance LAT, ako aj finále (5. miesto) v súťaži Rising
Stars Profi na German Open. Po presvedčivých výkonoch
v predkole a semifinále ME v Košiciach sa malý zázrak
podaril – slovenský pár sa po prvý raz v histórii prebojoval
do finále oficiálneho profesionálneho šampionátu v latine!
Braňo s Janou tak nadviazali na vynikajúce profi výkony
svojich kolegov a klubových kamarátov (Hein – Krnčanová,
Tankovci), ktorí slovenskú PD latinu úspešne reprezentovali
v nedávnej minulosti.
Vo finále jednoznačne dominovali páry z Ruska
(Kolpashchikov – Remizova) a Talianska (Cecinati –
Denaro, Santoto – Pannicia). Nás môže tešiť skutočnosť, že
reprezentanti SZTŠ zvádzali vyrovnaný boj až do posledného
tanca a v konečnom hodnotení skončili na neuveriteľnom
4. mieste! Celkovo finalistov porota zoradila nasledovne:
RUS
1. Kirill Kolpashchikov – Julia Remizova
2. Mario Cecinati – Rosaria Messina Denaro
ITA
3. Luca Santoro – Elettra Paniccia
ITA
4. Branislav Eliáš – Jana Hradilová
SVK
5. Manuel Longhitano – Moira Lorenzon
ITA
6. Lars Erik Pastor – Natalia Szypulska
GER
Košice open 2021 boli krásne a dojímavé. Organizačný tím
Meteoru Košice a rodinný klan Plačkovcov opäť raz dokázali
nemožné a pripravil súťaž na špičkovej svetovej úrovni, za
čo im patrí obdiv a vďaka! Tak ako to s úctou a rešpektom
napísala pani Verena Šulek:
Dear Colleagues of the Slovak DanceSport Federation,
Dear Colleagues of the DanceSport Club Meteor in Košice,
The PD European Championship Latin 2021 in Košice was
the first PD competition after almost two years. I would like
to thank you again for taking the risk in organizing this
Championship, many thanks for your warm hospitality as
well as nice prizes for the finalists of the Championship.
Both the athletes and the officials were happy to meet again
on the dance floor.
With kind regards,
Verena Šulek
WDSF PD Director

Kirill Kolpashchikov – Julia Remizova (RUS)
1. miesto ME PD LAT

Branislav Eliáš – Jana Hradilová
4. miesto ME PD LAT
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Mestská športová hala v Brne bola 18. a 19. septembra 2021
dejiskom ďalšieho ročníku populárneho tanečnošportového
festivalu Brno open, súčasťou ktorého boli v tomto roku aj
majstrovstvá sveta dospelých v ŠTT – tie sa na území našich
západných susedov konali v tejto disciplíne vôbec po prvý
raz.
Organizačný výbor súťaže (DSP Kometa + Odstrčilovci +
Tománkovci) preukázal dokonalú zohratosť a profesionalitu,
výsledkom čoho bolo špičkové podujatie na najvyššej úrovni.
V záplave pandemických obmedzení ako jedni z mála
organizátorov preukázali húževnatosť a odvahu a súťaž
jednoducho (hoci s vypätím všetkých síl) zorganizovali!
Na štart MS sa postavilo 67 párov z troch kontinentov,
medzi ktorými nechýbali ani dve slovenské želiezka v ohni.
Po dlhých 21 rokoch môžeme s potešením konštatovať,

že OBOM slovenským párom sa podaril nielen priamy
postup bez opravného kola, ale aj postup do štvrťfinále! To
sa naposledy podarilo párom Kuznetsov – Tomašovičová
a Hromádka – Kadnárová v roku 2000…
Dušan Gruľa a Giada Gragnolini (Fortuna Poprad) sa úlohy
nováčikov na MS nezľakli – od MSR v Leviciach doladili
formu, z prvého kola postupovali v 39 krížikmi, do štvrťfinále
postupovali s 28 krížikmi z 25. miesta, na ktorom aj zostali
s výsledným skóre 155,670 bodu.
Matej Štec s Elenou Popovou (Uni‑Dance Bratislava) boli po
26. mieste v roku 2019 plní očakávaní. Aj ich Brno zastihlo
zatiaľ v životnej forme. Postup z prvého kola bol jednoznačný
(48 krížikov, 20. postupové miesto), rovnako tak aj postup
do štvrťfinále (32 postupov). V ňom potom za 156,166 bodu
získali celkové 24. miesto.

Foto: Libor Makrlík

Majstrovstvá sveta
v ŠTT dospelých 2021

Hviezdami a skvelým tancom nabitá súťaž nakoniec dopadla
takto:
1. Evaldas Sodeika – Ieva Zukauskaite
LTU
2. Francesco Galuppo – Debora Pacini
ITA
RUS
3. Alexey Glukhov – Anastasia Glazunova
4. Evgeny Nikitin – Anastasia Miliutina
RUS
5. Madis Abel – Aleksandra Galkina
EST
6. Tomas Fainsil – Violetta Posmetnaya
GER
semifinále
7. Dmitri Kolobov – Signe Busk
DEN
8. Vadim Shurin – Anastasia Meshkova
LAT
9. Cojoc Rares – Matei Andreea
ROU
10. David Odstrčil – Tara Bohak
CZE
11. Dariusz Mycka – Madara Freiberga
POL
12. Daniil Ulanov – Kateryna Isakovych
CYP
13. Pasquale Farina – Sofie Koborg
DEN
štvrťfinále
14. Georgy Kalashnikov – Domile Semeskeviciute LTU
15. – 16. Evgeny Nikitin – Valeriya Menyaylo
AZE
15. – 16. Earle Williamson – Veronika Myshko
UKR
17. Mateusz Brzozowski – Justyna Mozdzonek
POL
18. Patrick Rucinski – Tatiana Veselkina
CAN
19. Rednic Paul – Lucaciu Roxana
ROU
20. Andrea Roccatti – Marika Odikadze
ISR
21. Kirill Pavlov – Kristina Shinkariuk
AZE

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

22. Jonas Alexander Pettersen – Kristy Puusepp NOR
23. Roberto Carano – Francesca Francini
ITA
24. Matej Štec – Elena Popova
SVK
25. Dušan Gruľa – Giada Cragnolini
SVK
Výkony takmer siedmich desiatok párov hodnotila 12-členná
porota v zložení:
Fabio Selmi (Italy), Eric Sourdeau (France), Rostislav Filgas
(Czech Republic), Eve End (Estonia), Alexandru Rusu
(Romania), Elena Durdina (Russia), Matej Chren (Slovakia),
Katarzyna Grzeska (Poland), Emanuel Valeri (Denmark),
Mark Schulze‑Altmann (Germany), Mary Yeh (Chinese
Taipei), Virginijus Visockas (Lithuania).
Finálová zostava mala jasnú päticu favoritov, otázkou
bolo len meno šiesteho postupujúceho. Kandidátov bolo
viacero (Shurin – Meshkova, Kolobov – Busk, Fainsil –
Posmetnaya), skvelé výkony predvádzali aj Odstrčil – Bohak
a Cojoc – Matei – voľné miesto však bolo len jedno a na to
dosiahli tentoraz Litovci v službách Nemecka.
Vo finále už sa nijaké prekvapenia nekonali – obhajcovia
titulu Sodeika – Zukauskaite (Litva) zvítazili s vyše
päťbodovým náskokom pre striebornými Talianmi
Gallupom – Pacini a bronzovými reprezentantmi Ruska
Glukhovom – Glazunovou.

Marek Rebro – Patrícia Piešťanská
6. miesto MSR 2021 v STT v kategórii Dospelí
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Tanečný šport predstavuje...

Zdenka Zaťovičová
Meno a priezvisko:
MGR. ZDENKA ZAŤOVIČOVÁ
NÁMESTNÍČKA PRIMÁTORA
HLAVNÉHO MESTA SR
BRATISLAVY

Súčasťou tanečnošportového festivalu Brno open bolo už tradične zápolenie
štvorčlenných tímov reprezentujúcich partnerské mestá juhomoravskej
metropoly Brna (Moskva, Stuttgart, Kaunas, Viedeň a Bratislava). V tomto
roku bol kapitánom bratislavského kolektívu Milan Špánik ml., v latine hlavné
mesto reprezentovali páry Artem Oberemok – Ema Tomášová (dospelí)
a Rastislav Horváth – Yeva Shabatko (junior II), v štandarde to boli Viktor
Plačko – Nina Ratkovská (dospelí) a Jaroslav Jesenský – Simona Pavlovičová
(mládež). Najväčšou fanúšičkou v publiku bola a hlavné mesto SR aj oficiálne
zastupovala námestníčka primátora Zdenka Zaťovičová. Redakcia TŠ využila
príležitosť a sympatickú pani námestníčku vyspovedala.

Aký je váš vzťah k športu všeobecne? Je tanečný šport
blízky vášmu srdcu?

v Bratislave? Poznáte nejaké tanečné osobnosti alebo
podujatia?

Tanec bol súčasťou môjho života už odmalička, ale až počas
štúdia na strednej škole som sa dostala k tancovaniu aj troška
bližšie a intenzívnejšie prostredníctvom tanečného klubu. Tanec
nepovažujem len za šport, ale aj za umenie, vďaka ktorému sa
môže naša duša rozvíjať do krásy, či sme aktívni tanečníci, alebo
sme len diváci.

V Bratislave máme viaceré známe aj menej známe tanečné kluby,
ktoré sa venujú najmä deťom a mňa to veľmi teší. V mestskej časti
Bratislava-Dúbravka, ktorá je najbližšia môjmu srdcu, keďže môj
manžel je tu roky starostom a Dúbravkou obaja priam žijeme,
sa nachádza asi 20 tanečných škôl či klubov. Veľmi populárna je
Alkana, District Dance, La Portella…
S manželom pravidelne navštevujeme a zároveň podporujeme
podujatia integrovaného tanca, ktorý má tiež svoju základňu
v Dúbravke už vyše 20 rokov. Práve tento tanečný klub TK Danube
organizoval uplynulú sobotu 1. Majstrovstvá sveta v integrovanom
tanci 2021 v Bratislave. Je neskutočné, čo ľudia dokážu aj napriek
hendikepu. Bol to nádherný zážitok tak ako vždy. Každému
odporúčam zažiť ho.

18. 9. 2021 sme sa stretli v Brne na súťaži tímov, kde
mala Bratislava svojich zástupcov z radov bratislavských
tanečných klubov. Aký bol váš dojem zo súťaže? Ako ste
sa onej dozvedeli?
Bola som v úžase, aké výkony podali naše bratislavské kluby. Cítila
som hrdosť, že nás v zahraničí reprezentujú takí šikovní tanečníci.
Na podujatí Brno Open 2021 „Mistrovství světa v Tanečním sportu
2021“ som sa zúčastnila ako námestníčka primátora hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislava, a preto moju návštevu
možno považovať za pracovnú cestu. Musím však poznamenať, že
by som si želala viac takýchto pracovných ciest, kde sa spája hobby
s prácou, a teda príjemné s užitočným .
Ako vnímate popularitu tanca, resp. tanečného športu
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Ktorý tanec máte vy osobne najradšej?
Keďže sa radím medzi temperamentných ľudí, tak samozrejme,
najviac inklinujem k latine. Okrem rumby sú v nej všetky tance
veľmi rytmické a aj oku lahodiace a tak neviem povedať, ktorý by
bol pre mňa ten naj. Rada sa pozerám na paso doble, ale osobne si
radšej zatancujem jive, čaču, sambu 
Vznešenosť tanca je pre mňa fascinujúca.

BRNO OPEN 2021
Partner Cup

Foto: Libor Makrlík
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Majstrovstvá sveta

Showdance ŠTT a PD LAT
23. 10. 2021 LIPSKO, NEMECKO
Dvakrát odložené, dlho predlho očakávané… a hádam
o to lepšie zorganizované boli dvojité majstrovstvá
sveta profesionálov v saskom Lipsku. Organizačný tím
Tanzschule Leipzig pod vedením Olivera Thalheima a Tiny
Spiesbach (mimochodom finalistov MS vo freestyle 2010)
sa mohol popýšiť faktom, že dvaapoltisíc vstupeniek na
galaprogram bolo vypredaných v ročnom predstihu aj počas
pandémie a na dychtivých divákov čakala krásna hala, živý
orchester, hviezdni moderátori a televízia… ale najmä 36
profesionálnych dvojíc tej najvyššej svetovej úrovne.
Pracovná časť šampionátu sa začala už v piatok večer, keď
celá porota absolvovala výkladový seminár k aktuálnym
pravidlám a trendom v hodnotení showdance, ktorú pre
rozhodcov pripravila riaditeľka PD Verena Šulek. Pre
slovenský tanečný šport je veľkou cťou, že lektorom tohto
špeciálneho školenia bol už druhý raz zástupca SZTŠ Petr
Horáček, ktorý bol zároveň na druhý deň nominovaný aj do
funkcie invigilátora MS.
Sobotňajšie predpoludnie bolo v znamení priestorových
skúšok showdance ŠTT a roztancovania latinárov. O jednej sa
dostavila porota a súťaže sa mohli začať…
Oba šampionáty hodnotil tento tím špecialistov:
Michelle Abildtrup (Denmark), Julie Fryer (Netherlands),
Santa Garda – Lodina (Latvia), Olga Garshina Cacciari

(Italy), Svetlana Gozun (Moldova), Evgeny Imrekov (Russia),
Sergej Milicija (Bosnia and Herzegovina), Ralf Mueller
(Germany), Duarte Vieira (Portugal), Sami Yli‑Piipari
(United States)
CHAIRPERSON Heidi Estler (Germany)

MS PD Showdance STT
Svetový šampionát v divácky najatraktívnejšej sólovej
tanečnošportovej disciplíne sa v Lipsku konal už
niekoľkokrát a vždy sa stretol s veľkou podporou
kultivovaného domáceho publika. Tento rok súťažilo 11
párov zo 6 krajín. Úroveň finálovej šestice možno označiť
za choreograficky veľmi dobrú, po stránke technickej
boli medzi prvými 4 pármi a zvyškom štartovného poľa
viditeľné rozdiely. Hlavnými favoritmi boli domáci manželia
Lusinovci, ktorí pripravili „zimomriavkový“ šachový súboj
kráľa a kráľovnej a po celoživotnej sérii strieborných
a bronzových medailí sa na záver kariéry konečne dočkali
vysnívaného a zaslúženého zlata.
GER
1. Valentin Lusin – Renata Lusin
2. Alexandru Ionel – Patricija Belousova
GER
3. Domenico Aliberti – Roberta Cardone
ITA
4. Alessandro Ilarioni – Aurora Sbardella
ITA
5. Stanislaw Wolyniec – Katarzyna Tunska
POL
6. John Edward Nolan – Laura Nolan
IRL

1. miesto: Valentin Lusin / Renata Lusin (GER) – CHESS

2. miesto: Alexandru Ionel / Patricija Belousova (GER) – Noells

Foto: Dr. Helmut Roland

Prezidentka DTV Heidi Estler – Chairperson MS a Petr Horáček – invigilátor MS

3. miesto: Domenico Aliberti / Roberta Cardone (ITA) – Mary Poppins

Sekcia tanečného športu l Súťaže

MS PD LAT
25 profesionálnych párov zo 14 krajín a troch kontinentov
(Európa, Ázia a Austrália) si zmeralo sily v štvorkolovej
mimoriadne vyrovnanej súťaži a po dvojročnom súťažnom
pôste (výnimkou boli len ME v septembri 2021 v Košiciach)
sa bolo naozaj na čo pozerať – slabé páry tentoraz zostali
doma.
Slovensko v súťaži (rovnako ako na ME) reprezentovali
Branislav Eliáš a Jana Hradilová (TK Uni‑Dance BA) a ich
výkon možno hodnotiť veľmi kladne – šesť z 10 rozhodcov
ich hodnotilo známkami na úrovni semifinále, ktoré
im nakoniec uniklo veľmi tesne – skončili na celkovom
14. mieste (mimo semifinále skončili v tesnom závese aj
ďalší traja finalisti košických ME).
Zo semifinalistov bol divácky najväčším ťahákom comeback
Islanďanov Nikitu Bazeva a Hanny Run Bazev. Naopak, nie
veľmi pochopiteľným bol postup domáceho páru Lars Erik
Pastor a Natalia Szypulska. Postup prvých šiestich do finále
však bol jasný a nespochybniteľný. V ňom rozdielom triedy
hladko zvíťazili a ďalší titul do zbierky pridali Moldavčania
Gabriele Goffredo a Anna Matus (od jari čerství rodičia),
pred večnými „korunnými princami“ Martsom Smolkom
a Tinou Bazykinou z Lotyšska a úradujúcimi šampiónmi
starého kontinentu Kirillom Kolpashchikom a Juliou
Remizovou z Ruska.
1. Gabriele Goffredo – Anna Matus
MDA
2. Marts Smolko – Tina Bazykina
LAT
3. Kirill Kolpashchikov – Julia Remizova
RUS
4. Mario Cecinati – Rosaria Messina Denaro
ITA
5. Vitaly Panteleev – Angelina Nechkhaeva
RUS
6. Giovanni Cavallo – Maldivia Polini
ITA
Bol to nádherný a kvalitný šampionát a právom ho
považujú za jednu z najobľúbenejších súťažných destinácií
na súčasnej tanečnej mape.
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Gabriele Goffredo – Anna Matus (MDA)
1. miesto

Marts Smolko – Tina Bazykina (LAT)
2. miesto

Kirill Kolpashchikov – Julia Remizova (RUS)
3. miesto
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WDSF titulárne
súťaže august – október 2021
výsledkový servis

MS Senior I LAT

------------------------------------------------------------------------

Rotterdam – Holandsko, 28. 08. 2021 , 61 párov

12 . Gabriel Korpás – Vanessa Murajdová  (semifinále ) SVK

1.

Aleksander Jokic – Maria Lyngstad

NOR

28. Viktor Plačko – Nina Ratkovská (osemfinále)

SVK

2.

Alexandr Gruzdev – Liudmila Esina

RUS

55. – 56. Ľudovít Širák – Daniela Mazáčová

SVK

3.

Erik Heyden – Julia Luckow

GER

57. – 58. Samuel Kmeťka – Sara Dobšovičová

SVK

4.

David Lopez Fernandez – Jesica Garcia Perez

ESP

5.

Ruben Viciana Lopez – Eva Moya

ESP

MS Senior I ŠTT

6.

Andrej Marolt – Nina Vrhovnik

SLO

Rotterdam – Holandsko, 17. 10. 2021, 58 párov
1.

Martin Schmiel – Carolin Schmiel

GER

24. Ďuriš Róbert – Klimová Margaréta (štvrťfinále)

SVK

2.

Fabian Wendt – Anne Steinmann

GER

32. Juraj Borsek – Ľubica Golianová (2. kolo)

SVK

3.

Serhii Shulha – Olha Shulha

NED

35. Roland Shane Nemrava – Júlia Ivanovičová (2. kolo)

SVK

4.

Alberto D‘Elia – Giorgia Gubitoso

ITA

5.

Michel Carlini – Elisa Morganti

ITA

6.

Ruben Viciana Lopez – Eva Moya

ESP

--------------------------------------------------------

ME dospelí kombinácia 10 tancov

-------------------------------------------------------------------------------

Kyjev- Ukrajina, 25. 09. 2021 , 31 párov
1.

Earle Williamson – Veronika Myshko

UKR

24. Martin Karel – Monika Šimonová (štvrťfinále)

SVK

2.

Vladislav Untu – Polina Baryshnikova

MDA

26. Pasquale Maiello – Iveta Vargová (2. kolo)

SVK

3.

Andrea Roccatti – Marika Odikadze

ISR

4.

Errol Williamson – Ami Williamson

DEN

5.

Jean Francois Gueudry – Ilmira Yarullina

FRA

6.

Egor Nikolaev – Aleksandra Raskatova

AZE

--------------------------------------------------------------------30. Jaroslav Ihring – Natália Varechová

SVK

MS Senior II LAT
Rotterdam – Holandsko, 15. 10. 2021, 45 párov
1.

Carlos Cirera – Eva Nieto

2.

Eduardo Cervera Martinez – Piedra Escrita Medina Mateos ESP

ESP

3.

Benjamin Eiermann – Tina Zettelmeier

GER

4.

Peter Schaur – Natalia Tolkacheva

NED

5.

Sergey Makarenko – Anna Makarenko

RUS

6.

Emmanuel Seguy – Geraldine Sadeski

FRA

semifinále
7.

František Béreš – Miriam Bérešová

SVK

MS Senior II 10 tancov
Vagos – Portugalsko, 17. 10. 2021 , 28 párov

MS Do 21 rokov ŠTT

1.

Duarte Sousa – Elisabete Pera

POR

Rotterdam – Holandsko, 16. 10. 2021, 68 párov

2.

Tomasz Kucharczyk – Roza Kucharczyk

POL

1.

Ivan Reshetnikov – Elizaveta Kharinova

RUS

3.

Alexander Engel – Marina Engel

GER

2.

Vladislav Untu – Polina Baryshnikova

MDA

4.

Slawek Lukawczyk – Janine-Nicole Desai

ENG

3.

Zicoane Heler Sebastian Alin – Copos Anca

ROU

5.

Dirk Regitz – Fabienne Regitz

GER

4.

Karolis Burneikis – Diana Epeykina

LTU

6.

Mario Urban – Isabella Schmid

AUT

5.

Jakub Bruck – Marina Makarenko

CZE

-----------------------------------------------------------------

6.

Egor Nikolaev – Aleksandra Raskatova

AZE

17. Branislav Šúkala – Zuzana Šúkalová (2. kolo)
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ROZDIELY KINEMATICKEJ
ŠTRUKTÚRY TANEČNÝCH FIGÚR
PÁROV S RÔZNOU ÚROVŇOU
VÝKONNOSTI
Milan Špánik, Oľga Kyselovičová, Matej Chren

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu

1

Abstrakt

vysokofrekvenčnom zaznamenávaní reálneho pohybu, jeho

Cieľom práce je zistiť kinematické charakteristiky v tanečnej

prostredia, v ktorom je možné presné sledovanie fyzikálnych

figúre dvojspin vľavo a valčík na mieste vpravo, posúdiť ich

parametrov, ktoré nemožno postrehnúť voľne ľudskými

rozdiely súvisiace s výkonnostnou úrovňou a tým prispieť

zmyslami. Digitálna forma záznamu pohybu umožňuje následnú

transformácie do digitálnej podoby a vytvorenie virtuálneho

k objektivizovaniu hodnotenia tanečnošportového výkonu

simuláciu pohybu, využiteľnú k tvorbe optimálnych variantov

a k rozšíreniu poznatkov v oblasti kinematickej štruktúry

a modelov pohybu (Zaoral, 2008). Predmetom biomechaniky

tanečných figúr v štandardných tancoch. Na získanie vybraných

však nie je problematika osvojovania si správnej techniky, ale jej

kinematických ukazovateľov v tréningových podmienkach

zdokonaľovanie (McGinnis, 1999).

sme použili metódu záznamu prostredníctvom dvoch

Adamská so Streškovou (2007), podporujú všeobecne známy

vysokorýchlostných kamier. Na spracovanie a vyhodnotenie

fakt, že biomechanika umožňuje hodnotiť techniku pohybov

získaných kinematických ukazovateľov tanečnej figúry sme

športovca, vytvárať ideálne modely pohybov a umožňuje hľadať

použili softvér Simi Motion 3D. Pri spracovaní empirických

odlišnosti od ideálnej techniky. Tým umožní športovcovi nájsť

údajov sme uplatnili metódy expertného hodnotenia,

cestu k jeho ďalšieho zdokonaľovaniu. Je nevyhnutné použiť

komparácie a t‑test pre nezávislé výbery. V tanečnej figúre valčík

3D analýzu, pokiaľ sa vyžaduje presné meranie v rotačných

na mieste vpravo sme zistili významné odlišnosti medzi dvoma

pohyboch a v pohyboch, ktoré sú jasne vykonávané vo viacerých

zvolenými súbormi v uhlovom rozsahu v oboch kolenných kĺboch

rovinách. Súhlasíme so Seberom a kol., 2007, že taktiež prispieva

partneriek (p<0,01). Priemerná hodnota súboru 1 a súboru

k presnému a podrobnému posudzovaniu techniky s možnosťou

2 v ľavom kolennom kĺbe bola 27,16°±9,6° a 24,18°±10,25°,

odhalenia slabých i silných stránok v technickom predvedení

v pravom 23,98°±8,32° a 16,20°±5,26°.

(Ackland, 2009). Vo všeobecnosti je známe, že rozvoj výkonnosti
v športe vyžaduje hľadanie a podrobnejšiu analýzu faktorov,

Kľúčové slová: tanečný šport, štandardné tance,

ktoré priamo alebo sprostredkovane ovplyvňujú konkrétny

trojdimenzionálna biomechanická analýza pohybu, valčík na

športový výkon. Jedným z týchto faktorov sa stáva kinematická

mieste vpravo, dvojspin vľavo

subštruktúra konkrétnej pohybovej činnosti, cvičebného tvaru
alebo tanečnej figúry. Jej úroveň spolu s ďalšími faktormi

Úvod

podstatnou mierou ovplyvňuje a limituje zvyšovanie športového
výkonu (Kyselovičová, 2008).

Výskum bol realizovaný v rámci grantovej úlohy Vega

Tanečný šport radíme medzi technicko‑estetické športy.

č. 1/0954/16. Biomechanická analýza pohybového výkonu

Prikláňame sa k názoru Špánika st. (2002), že tanečný šport je

v tancoch a gymnastických športoch.

umelecko‑športovou formou spoločenského tanca. V technicko
‑estetických športoch je sledovanie správnej techniky veľmi

Technika nemá homogénnu štruktúru, keďže ako vlastnosť

dôležité. Preto aj my sme sa v našej štúdii zamerali na analýzu

pohybu a determinant motorického výkonu sa mení nielen

figúr pomocou najmodernejšej 3D biomechanickej analýzy

v ontogenéze človeka, ale aj geneticky (Psalman, 2010).

pohybu. V našej práci sme sa zaoberali štandardnými tancami

Biomechanická analýza pohybu športovej techniky, teda

kde je, tak ako zdôrazňuje Komora (1982) a Odstrčil (2004)

aj tanečných figúr, poskytuje trénerom podrobný vedecký

základom predovšetkým prirodzená chôdza zintenzívnená

pohľad na športový výkon. Princíp tejto metódy spočíva vo

snahou o ľahkosť a formu, pozdvihovaná do oblasti estetiky.

TŠ 2-3/2021 57

Tanečný športl Na poli vedy
Pre tanečné figúry v štandardných tancoch je charakteristické

Súbor 1: Tvoria ho dva tanečné páry najvyššej výkonnostnej

a presne definované zvýšenie a zníženie ťažiska, nazývané

triedy „S“. Tanečný pár 1 v tomto zložení tancuje 4 roky. Počet

v tanečnej terminológií zdvih a zníženie. Každý tanec a tanečná

absolvovaných tréningových jednotiek v týždni je 5 v trvaní

figúra má tento pohyb podrobne popísaný v základnej technike.

po 3 hodiny. Tanečný pár 2 tancuje spolu v tomto zložení tiež
4 roky. Tréningové jednotky absolvuje 4 – 6× do týždňa po
2-3 hodiny. Antropometrické charakteristiky tanečných párov sú

Cieľ

uvedené v tab. 1.
Cieľom práce je zistiť kinematické charakteristiky v tanečnej

Súbor 2: Tvoria ho taktiež dva tanečné páry približne rovnakej

figúre dvojspin vľavo a valčík na mieste vpravo, posúdiť ich

výkonnostnej úrovne (výkonnostné triedy „A“ a „B“). Tanečný

rozdiely súvisiace s výkonnostnou úrovňou, a tým prispieť

pár 3 sa v tomto zložení venuje tancu 3 a pol roka. V týždni

k objektivizovaniu hodnotenia tanečno‑športového výkonu

absolvujú 4 tréningové jednotky po 2 hodiny. Tanečný

a k rozšíreniu poznatkov v oblasti kinematickej štruktúry

pár 4 sa tanečnému športu v tomto zložení venuje 3 roky.

tanečných figúr v štandardných tancoch.

Tréningové jednotky absolvuje 3× do týždňa v trvaní 2 hodín.
Antropometrické charakteristiky sú uvedené v tab. 1.

Hypotéza práce
Na získanie vybraných kinematických ukazovateľov tanečných
H1: Uhlové rozpätie v kolennom kĺbe v jednotlivých fázach

figúr, ktoré boli realizované v tréningových podmienkach,

pohybu pri predvedení tanečnej figúry dvojspin vľavo párov

sme použili metódu záznamu prostredníctvom dvoch

nižšej výkonnostnej triedy bude menšie ako u párov vyššej

vysokorýchlostných kamier Basler A602FC snímajúcich 500

výkonnostnej triedy.

obrázkov za sekundu. Kamery snímali pohyb synchrónne z dvoch
rôznych smerov a boli kalibrované 2 meracími tyčami známej

H2: Uhlové rozpätie v kolennom kĺbe v jednotlivých fázach

dĺžky. Tento spôsob snímania videozáznamu nám umožnil

pohybu pri predvedení tanečnej figúry valčík na mieste

následne vytvoriť reálny trojdimenzionálny priestor a poskytoval

vpravo párov nižšej výkonnostnej triedy bude väčšie ako

nám vysokú presnosť údajov vo všetkých troch osiach x, y,

u párov vyššej výkonnostnej triedy.

z (horizontálny, laterálny a vertikálny pohyb) a boli dostatočne
zaznamenané nielen vybrané segmenty tela, ale aj celý pohyb
športovca.

Metodika práce

Pri každom snímaní bola použitá táto hudobná nahrávka:
Uvedené tanečné figúry sme si zvolili z týchto dôvodov:

Viedenský valčík – Wonderful Copenhagen – World Strings

Valčík na mieste vpravo má veľký rozsah rotácie pri vysokom

Orchestra and Choir (60 taktov za minútu) a Waltz – Theme

tempe pohybu a partner aj partnerka vykonávajú rovnaký

From The Thornbirds – The Empress Orchestra (29 taktov za

počet krokov s rovnakou schémou. Naopak, dvojspin vľavo má

minútu).

pomalú rotáciu s dôrazom na rovnováhovú schopnosť a výraznou

Sledovaný uhol v kolennom kĺbe pomocou 3D biomechanickej

vertikálnou amplitúdou pohybu ťažiska, kde partner a partnerka

analýzy pohybu v tanečnej figúre valčík na mieste vpravo

vykonávajú rozličné kroky s odlišnou rytmizáciou pohybu.

partnera a partnerky:

Pre potreby nášho výskumu sme vytvorili dva rozdielne

1. nasadenie prvého kroku – uhol v kolennom kĺbe v momente

výskumné súbory skladajúce sa z 2 tanečných párov približne

došľapu a odrazu,
2. nasadenie druhého kroku – uhol v kolennom kĺbe

rovnakej výkonnostnej úrovne.

Tab. 1
Antropometrické charakteristiky Súborov

Partner 1

Partnerka 1

Partner 2

Partnerka 2

Partner 3

Partnerka 3

Partner 4

Partnerka 4

rok narodenia [rok]

1987

1990

1982

1991

1989

1990

1990

1986

telesná hmotnosť [kg]

70

53

72

60

87,5

66

87

55

telesná výška [m]

1,825

1,679

1,775

1,684

1,886

1,66

1,815

1,682

telesná výška v tanečných
topánkach [m]

1,857

1,742

1,8

1,751

1,89

1,726

1,842

1,737

dĺžka dolnej končatiny
[m]

0,927

0,831

0,913

0,875

0,963

0,889

0,924

0,855

dĺžka stehna [m]

0,426

0,388

0,425

0,411

0,457

0,446

0,427

0,408

dĺžka predkolenia [m]

0,441

0,387

0,434

0,411

0,44

0,4

0,437

0,395

dĺžka nohy [m]

0,281

0,228

0,27

0,247

0,3

0,253

0,275

0,238
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v momente došľapu a odrazu,
3. nasadenie štvrtého kroku – uhol v kolennom kĺbe v momente
došľapu a odrazu,
4. nasadenie piateho kroku – uhol v kolennom kĺbe v momente
došľapu a odrazu.

na parket dosiahli v pravom kolennom kĺbe uhol 152,87°± 8°
a v ľavom kolene 135,67°± 8,38°. V momente odrazu na konci
prvého kroku dosiahli partnerky uhol v pravom kolennom kĺbe
150,38°± 6,59° a v ľavom 165,10°± 3,51°.
V druhom kroku v momente došľapu DK na parket dosiahli

Sledovaný uhol v kolennom kĺbe pomocou 3D biomechanickej

v pravom kolennom kĺbe uhol 165,72°± 8° a v ľavom kolene

analýzy pohybu v tanečnej figúre dvojspin vľavo partnera

160,03°± 6,93°. V momente odrazu na konci druhého kroku

a partnerky:

dosiahli partnerky uhol v pravom kolennom kĺbe 157,57°± 6,59°

1. nasadenie prvého kroku – uhol v kolennom kĺbe v momente

a v ľavom kolennom kĺbe 161,75°± 4,72°.

došľapu a odrazu,
2. nasadenie druhého kroku – uhol v kolennom kĺbe
v momente došľapu a odrazu,
3. nasadenie tretieho kroku – uhol v kolennom kĺbe v momente
došľapu a odrazu,
4. nasadenie štvrtého kroku – uhol v kolennom kĺbe v momente
došľapu a odrazu (len u partnerky).

V treťom kroku v momente došľapu DK na parket v pravom
kolennom kĺbe sme zistili uhol 159,77°± 11,81° a v ľavom kolene
uhol 162,71°± 3,29°. V momente odrazu na konci tretieho kroku
dosiahla partnerka v pravom kolennom kĺbe uhol 164,75°± 6,27°
a v ľavom kolene 161,84°± 6,89°.
V momente došľapu posledného kroku tanečnej figúry dosiahli
partnerky v pravom kolene uhol 154,38°± 8,88° a v ľavom

Na spracovanie a vyhodnotenie získaných kinematických

153,64°± 6,39°. Vo výsledkoch uvádzame priemerné získané

ukazovateľov tanečných figúr (valčík na mieste vpravo a dvojspin

hodnoty zo 6 pokusov.

vľavo) sme použili softvér Simi Motion 3D nemeckej firmy

Partneri súboru 2 v prvom kroku v momente došľapu ľavej

SIMI Reality Motion Systems GmbH. Pomocou tohto softvéru

DK na parket dosiahli uhol v kolennom kĺbe pravej stojnej DK

sme označili na každej snímke sledované body (ľavé a pravé

129,85°± 10,59°. V ľavej DK sme namerali uhol 156,20°± 14,75°.

rameno, ľavý a pravý lakeť, ľavé a pravé zápästie, ľavé a pravé

V momente odrazu do nasledujúceho kroku sme namerali uhol

bedro, ľavé a pravé koleno, ľavý a pravý členok), ktoré boli

v kolennom kĺbe ľavej DK 138,50°± 9,47° a v pravom kolene sme

zvýraznené reflexnými prvkami Simi Motion Markers pre

zistili uhol 148,49°± 9,95°.

presnejšie označenie sledovaného segmentu tela. Ak by došlo

V druhom kroku v momente došľapu DK na parket dosiahli

k prípadu, že by nebolo vidieť sledovaný segment tela, softvér

partneri uhol 154,71°± 8,46° v kolene ľavej stojnej DK. V pravej

si bod vygeneruje na základe predchádzajúcich a nasledujúcich

DK sme namerali uhol 169,07°± 6,81°. V momente odrazu do

obrázkov.

nasledujúceho kroku sme namerali uhol v kolennom kĺbe ľavej

Pri spracovaní empirických údajov sme použili základné

DK 163,63°± 9,62° a v pravom kolene sme zistili uhol 169,70°±

štatistické charakteristiky ako aritmetický priemer, smerodajnú

4,67°.

odchýlku, nepárový t‑test, rozptyl, rozsah, metódy logickej

V momente došľapu tretieho kroku sme zistili tieto údaje: Uhol

analýzy, syntézy a komparácie. Pre štatistické vyhodnotenie

v kolenných kĺboch bol: pravá DK – 160,68°± 4,94° a ľavá

nameraných údajov sme použili nepárový t‑test, ktorý porovnáva

159,25°± 8,86°.

údaje tvorené dvoma nezávislými výbermi. (Bedáňová, 2013;

Partnerky súboru 2 v tomto súbore v prvom kroku v momente

StatSoft, Inc., 1999).

došľapu DK na parket dosiahli v pravom kolennom kĺbe
priemerne uhol 141,68°± 7,93° a v ľavom kolene 128,38°± 9,43°.

Výsledky

V momente odrazu na konci prvého kroku dosiahla partnerka

Tanečná figúra dvojspin vľavo:

uhol v pravom kolennom kĺbe 139,50°± 9,89° a v ľavom 155,31°±

Partneri súboru 1 súboru v prvom kroku v momente došľapu

11,55°.

ľavej DK na parket dosiahli uhol v kolennom kĺbe pravej stojnej

V druhom kroku v momente došľapu DK na parket dosiahla

DK priemerne 131,76°± 2,60°. V ľavej DK sme namerali uhol

v pravom kolennom kĺbe uhol 158,49°± 11,06° a v ľavom kolene

165,72°± 7,07°. V momente odrazu do nasledujúceho kroku

160,38°± 6,28°. V momente odrazu na konci druhého kroku

sme namerali uhol v kolennom kĺbe ľavej DK 159,66°± 7,42°

dosiahla partnerka uhol v pravom kolennom kĺbe 154,19°± 9,36°

a v pravom kolene sme zistili uhol 142,07°± 4,44°.

a v ľavom kolennom kĺbe 160,29°± 6,70°.

V druhom kroku v momente došľapu DK na parket dosiahli

V treťom kroku v momente došľapu DK na parket v pravom

partneri uhol 154,65°± 10,12° v kolene ľavej stojnej DK. V pravej

kolennom kĺbe sme zistili uhol 160,87°± 5,66° a v ľavom kolene

DK sme namerali uhol 166,54°± 7,54°. V momente odrazu do

uhol 158,73°± 5,82°. V momente odrazu na konci tretieho kroku

nasledujúceho kroku sme namerali uhol v kolennom kĺbe ľavej

dosiahla partnerka v pravom kolennom kĺbe uhol 162,59°± 7,68°

DK 157,65°± 6,72° a v pravom kolene sme zistili uhol 165,72°±

a v ľavom kolene 160,31°± 6,72°.

6,21°.

V momente došľapu posledného kroku tanečnej figúry dosiahla

V momente došľapu tretieho kroku sme zistili tieto údaje:

partnerka v pravom kolene uhol 161,91°± 4,31° a v ľavom

Priemerná hodnota uhla v kolenných kĺboch bola 168,58°± 4,26°

152,64°± 8,56°. V tab. 2 sú pre porovnanie uvedené jednotlivé

(pravá DK) a 161,31°± 10,16° (ľavá DK).

namerané hodnoty rozsahu kolenného kĺbu v tanečnej figúre

Partnerky súboru 1 v prvom kroku v momente došľapu DK

dvojspin vľavo pre súbor 1 a súbor 2.
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Tanečný športl Na poli vedy
Tab. 2
Priemerný rozsah pohybu kolenného kĺbu v tanečnej figúre dvojspin vľavo

Rozsah pohybu
kolenného kĺbu

Dvojspin
vľavo [°]
(partneri)

Pravý kolenný kĺb
súboru 1

27,33

Pravý kolenný kĺb
súboru 2

29,19

Ľavý kolenný kĺb
súboru 1

23,83

Ľavý kolenný kĺb
súboru 2

30,73

Hladina
štatistickej
významnosti

Dvojspin
vľavo [°]
(partnerky)

Hladina
štatistickej
významnosti

24,63
–

–

27,03

predvedení s prvým krokom tanečnej figúry.
Vo štvrtom kroku pri došľape DK na parket sme namerali uhol
162,99°± 9,42° v pravom kolennom kĺbe a 164,32°± 7,88°
v ľavom. V momente odrazu do piateho kroku sme namerali
uhol 158,98°± 13,79° v pravom kolene a 161,18°± 8,59° v ľavom
kolennom kĺbe.
V piatom kroku pri došľape DK na parket sme zistili uhol
171,74°± 7,48° v pravom kole a 154,22°± 9,88° v ľavom.
V momente odrazu sme namerali uhol 169,15°± 5,33° v pravom

28,40
p<0,01

Tretí krok sme nesledovali z dôvodu jeho podobnosti pri

kolene a 155°± 8,76° v ľavom kolennom kĺbe.
–

28,01

Partnerky súboru 1 v tomto súbore v momente došľapu prvého
kroku DK na parket dosiahli uhol v pravom kolennom kĺbe
156,28°± 12,17°, v ľavom kolene sme namerali uhol 152,86°±
26,00°. V momente odrazu do druhého kroku sme zaznamenali
uhol 167,12°± 7,48° v pravom kolene a 149,59°± 28,25° v ľavom.

Pri porovnaní súborov sa zistené hodnoty rozsahu uhla v ľavom

V momente došľapu druhého kroku na parket sme namerali

kolennom kĺbe partnerov súboru 2 od súboru 1 štatisticky

uhol v pravom kole 167,12°± 5,15° a v ľavom 156,07°± 9,67°.

významne odlišujú (p<0,01). Vyššie hodnoty aritmetického

V momente odrazu do tretieho kroku sme zistili uhol 166,51°±

priemeru a variačného rozpätia vykazovali partneri súboru

5,84° v pravom kolene a 151,37°± 7,6° v ľavom.

2. Ostatné rozdiely uhlov v kolennom kĺbe sa významne

Tretí krok sme nesledovali z dôvodu jeho podobnosti pri

neodlišovali.

predvedení s prvým krokom tanečnej figúry.
Vo štvrtom kroku v momente došľapu DK sme namerali uhol
165,62°± 5,15° v pravom kolennom kĺbe a 157,6°± 21,88°

Uhol v kolennom kĺbe [°]

Obrázok 1
Priemerné hodnoty uhlov v ľavom kolennom kĺbe mužov súborov 1 a 2
v tanečnej figúre dvojspin vľavo.

v ľavom. V danom momente odrazu do piateho kroku sme
namerali uhol 169,48°± 6,67° v pravom kolene a 153,26°± 11,75°

175

v ľavom kolennom kĺbe.

170

164,31°± 6,63° v pravom a 151,51°± 13,56° v ľavom kolennom

V piatom kroku pri došľape DK na parket sme zistili uhol
kĺbe. V momente odrazu sme namerali uhol 155,03°± 7,01°

165

v pravom a 153,22°± 18,89° v ľavom kolene.
Partneri súboru 2 mali v momente došľapu DK na parket uhol

160

v pravom kolennom kĺbe 150,78°± 15,12° a v ľavom kolene uhol

155

146,16°± 10,66°. V momente odrazu sme namerali uhol 151,46°±
13,89° v pravom kolene a 130,95°± 6,32° v ľavom.

150

V druhom kroku v momente došľapu DK na parket sme namerali

145
135

uhol v pravom kole 145,39°± 21,02° a v ľavom 158,94°± 12,26°.
V momente odrazu do nasledujúceho kroku sme zistili uhol
d1
od1
			

d2
Fáza kroku

Priemer súbor č. 1

od2

od3

155,07°± 14,25° v pravom kolene a v ľavom 160,87°± 11,49°.
Tretí krok sme nesledovali z dôvodu jeho podobnosti pri

Priemer súbor č. 2

Legenda: d1 – došľap prvého kroku, od1 – odraz z prvého kroku, d2 – došľap
druhého kroku, od2 – doraz druhého kroku, d3 – došľap tretieho kroku.

predvedení s prvým krokom tanečnej figúry.
Vo štvrtom kroku pri došľape DK na parket sme namerali uhol
145,42°± 23,14° v pravom kolennom kĺbe a 153,41°± 7,59°
v ľavom. V momente odrazu do piateho kroku sme namerali
uhol 142,07°± 22,65° v pravom kolene a 157,49°± 4,36° v ľavom

Tanečná figúra valčík na mieste vpravo:

kolennom kĺbe. V piatom kroku pri došľape DK na parket sme

Uhol v pravom kolennom kĺbe partnerov súboru 1 v momente

zistili uhol 162,17°± 13,80° v pravom kole a 151,35°± 12,19°

došľapu DK na parket je 160,69°± 2,48° a v ľavom kolene sme

v ľavom. V momente odrazu sme namerali uhol 169,97°± 17,43°

namerali uhol 151,67°± 6,83°. V momente odrazu sme namerali

v pravom kolene a 146,67°± 5,44° v ľavom kolennom kĺbe. Vo

uhol 163,79° ± 5,53° v pravom kolene a 145,31°± 12,74° v ľavom.

výsledkoch uvádzame priemerné získané hodnoty zo 6 pokusov.

V druhom kroku v momente došľapu DK na parket sme namerali
uhol v pravom kole 157,48°± 6,20° a v ľavom 162,12°± 8,59°.
V momente odrazu do nasledujúceho kroku sme zistili uhol
158,54°± 10,62° v pravom kolene a v ľavom 163,55°± 8,35°.
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V rozsahu uhla v ľavom kolennom kĺbe sme zistili výrazne

Obrázok 2
Priemerný nameraný uhol v pravom kolennom kĺbe partnerov súborov 1 a 2
v tanečnej figúre valčík na mieste vpravo

vyššie hodnoty aritmetického priemeru a variačného rozpätia
v súbore 1 partneriek. Ostatné namerané hodnoty sa významne
neodlišovali.

175

Uhol v kolennom kĺbe [°]

170

Tab. 3
Priemerný rozsah pohybu kolenného kĺbu v tanečnej figúre dvojspin vľavo

165
160

Rozsah pohybu
kolenného kĺbu

155

Dvojspin
vľavo [°]
(partneri)

150
145

Pravý kolenný kĺb
súboru 1

19,55

140

Pravý kolenný kĺb
súboru 2

50,04

Ľavý kolenný kĺb
súboru 1

27,16

Ľavý kolenný kĺb
súboru 2

24,17

d1
od1
d2
od2
od3
					
Fáza kroku

d4

od4

Priemer súbor č. 1

d5

od5

Priemer súbor č. 2

Legenda: d1 – došľap prvého kroku, od1 – odraz z prvého kroku, d2 –
došľap druhého kroku, od2 – doraz druhého kroku, od3 – odraz tretieho kroku, d4 – došľap štvrtého kroku, od4 – odraz zo štvrtého kroku, d5 – došľap
piateho kroku, od5 – odraz piateho kroku

Hladina
štatistickej
významnosti

Dvojspin
vľavo [°]
(partnerky)

Hladina
štatistickej
významnosti

23,98
p<0,01

p<0,01

16,20
45,62

-

p<0,01

23,35

Diskusia
Partnerky súboru 2 v momente došľapu prvého kroku DK na
parket dosiahli uhol v pravom kolennom kĺbe 158,79°± 5,68°,

V ukazovateli uhlový rozsah vykonaných pohybov v kolennom

v ľavom kolene sme namerali uhol 165,98°± 2,22°. V momente

kĺbe v závislosti od výkonnostnej triedy v tanečnej figúre dvojspin

odrazu do druhého kroku sme zaznamenali uhol 166,34°± 3,43°

vľavo sme zistili z nameraných hodnôt štatisticky významnú

v pravom kolene a 164,53°± 3,03° v ľavom.

odlišnosť v rozsahu uhla v ľavom kolennom kĺbe partnerov súboru

V momente došľapu druhého kroku na parket sme namerali

2 a 1. V ostatných nameraných hodnotách v uhloch v kolennom

uhol v pravom kole 171,14°± 4,15° a v ľavom 153,36°± 5,59°.

kĺbe neboli významné rozdiely.

V momente odrazu do tretieho kroku sme zistili uhol 166,87°±

V ukazovateli uhlový rozsah vykonaných pohybov v kolennom

5,54° v pravom kolene a 146,12°± 8,59° v ľavom.

kĺbe v závislosti od výkonnostnej triedy v tanečnej figúre valčík

Tretí krok sme nesledovali z rovnakého dôvodu ako pri

na mieste vpravo sme zistili štatisticky významnú odlišnosť

partneroch.

v maximálnom nameranom uhle v pravom kolennom kĺbe

Vo štvrtom kroku v momente došľapu DK sme namerali uhol

partnerov a rozsahu uhla v pravom kolennom kĺbe partnerov

170,69°± 4,76° v pravom kolennom kĺbe a 160,45°± 7,50°

aj partneriek. Ďalej sme zistili štatisticky významnú odlišnosť

v ľavom. V danom momente odrazu do piateho kroku sme

v rozsahu uhla v ľavom kolennom kĺbe partneriek. V ostatných

namerali uhol 171,83°± 5,00° v pravom kolene a 157,84°± 6,20°

nameraných hodnotách neboli významné rozdiely.

v ľavom kolennom kĺbe.

Pri porovnaní výsledkov v ukazovateli uhlový rozsah kolenného

V piatom kroku pri došľape DK na parket sme zistili uhol

kĺbu v tanečnej figúre dvojspin vľavo zisťujeme najvyššie hodnoty

162,70°± 5,31° v pravom a 157,89°± 8,22° v ľavom kolennom

u partnera 4, a to tak v pravom ako aj v ľavom kolene. Najvyšší

kĺbe. V momente odrazu sme namerali uhol 161,48°± 4,40°

rozsah dosiahol aj vo valčíku na mieste, a to v pravom kolennom

v pravom a 160,34°± 5,29° v ľavom kolene. Porovnanie získaných

kĺbe. Partner 2 (s najkratšou DK) dosiahol v pravom kolennom

hodnôt rozdielov uhlov v kolennom kĺbe v tanečnej figúre valčík

kĺbe najnižší uhlový rozsah v oboch tanečných figúrach, čo je

na mieste vpravo je zobrazené v tab. 3.

pre nás prekvapivé zistenie. Napriek očakávaniu sme zistili, že

Pri porovnaní súborov sme zistili, že získané hodnoty

partner s najdlhšou DK (partner 3) nevykonal tanečnú figúru

maximálneho nameraného uhla v pravom kolennom kĺbe

dvojspin s najväčším uhlovým rozsahom. Naopak, náš predpoklad

partnerov, rozsahu uhla v pravom kolennom kĺbe partnerov aj

potvrdzuje dosiahnutie najväčšieho uhlového rozsahu v ľavom

partneriek sa štatisticky významne odlišujú (p<0,01). Vyššie

kolennom kĺbe partnera 3 vo valčíku na mieste. Ďalej sme

hodnoty aritmetického priemeru a maxima uhla v pravom

neočakávane v oboch tanečných figúrach zistili najnižší uhlový

kolennom kĺbe sme namerali v súbore 1 partnerov. V rozsahu

rozsah v ľavom kolennom kĺbe u partnera 1 (partner s najvyššou

uhla v pravom kolennom kĺbe sme zistili výrazne vyššie

výkonnosťou).

hodnoty aritmetického priemeru a variačného rozpätia v súbore

Pri tvorbe hypotéz sme predpokladali väčší vplyv kinematických

2 partnerov, naopak, tieto hodnoty boli vyššie v prípade

charakteristík na pohyb a predvedenie tanečných figúr

partneriek pre súbor 1. Ďalej sa štatisticky významne odlišuje

v tanečnom športe, keďže boli vecne logicky postavené na základe

rozsah uhla v ľavom kolennom kĺbe partneriek (p<0,01).

popísanej techniky a charakteristiky tancov a tanečných figúr.
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Zistili sme, že biomechanická analýza pohybu sa nedá v tanečnom

kolenného kĺbu (zdvih a zníženie) a v postavení bokov. V jej

športe používať na hodnotenie pohybu samostatne. Domnievame

meraniach úspešné svetové páry kládli menší dôraz na povolenie

sa, že výsledky sa budú dať použiť len na zlepšenie dôležitých

pravého kolenného kĺbu v tanci waltz a vykonávali väčšie zníženie

uzlových bodov v pohybe a predvedení každého páru samostatne,

v tanci viedenský valčík. Tieto výsledky sa preukázali aj v našej

keďže tanec sa nedá vyjadrovať a hodnotiť len pomocou

práci, kde páry vyššej výkonnostnej triedy v tanci waltz mali

merateľných jednotiek, ale veľký vplyv má aj umelecká zložka.

menší rozsah kolenného kĺbu ako páry nižšej výkonnostnej triedy

Na predvedenie tanečných figúr mohlo mať vplyv aj to, že páry

a taktiež v tanci viedenský valčík, kde to bolo naopak, podobne

súboru 1 trénujú najmä v zahraničí a tanečné páry súboru 2

ako v sledovaní Klonovej. Štatisticky významnú odchýlku

absolvujú tréningový proces najmä na Slovensku.

zistila autorka v priemernom maximálnom uhle vzájomného

Napriek nedostatočným možnostiam porovnávať naše

postavenia bokov v tanečnom páre medzi medzinárodnou

výsledky s inými dostupnými publikáciami, v diskusii sa

výkonnostnou triedou a nižšími tanečnými triedami. Všetky tieto

pokúsime konfrontovať získané výsledky s prácami, ktoré sa

parametre sledovala najmä na zlepšenie vzájomného partneringu

týkajú biomechanickej analýzy v tanečnom športe, respektíve

v tanečnom páre, s čím súhlasíme, pretože tieto kinematické

v športových tancoch.

charakteristiky môžu aj podľa nás vplývať na zlepšenie plynulosti

Pri porovnaní tanečných figúr pérový krok a trojkrok v tanci

pohybu predvedenia a partneringu.

slowfox Špánik (2009) zistil, že aj napriek správne vykonanému

Príbuznou témou sa zaoberal Choi (2006), ktorý sledoval

pohybu všetkých tanečných párov výkonnostnej triedy „S“, ich

kinematickú analýzu, ako závisí výška dámskeho opätku na

predvedenie bolo rozličné. Pri priestorových charakteristikách

zmenu pohybu pri predvedení tanečnej figúry kukarača v tanci

pohybu zdokumentoval priebeh dráhy ťažiska v priestore

rumba. Sledoval uhol a rýchlosť pravého lakťa, panvy, členku

počas celej tanečnej figúry. Pri sledovaných priestorových

a kolena. Partnerky používali 5-, 7- a 9-centimetrové opätky.

charakteristikách boli namerané rôzne hodnoty v kolennom

Bola zistená vyššia plantárna flexia vyplývajúc z uhla členka pri

kĺbe u tanečníkov v rovnakých momentoch došľapu a odrazu.

určitej výške opätka. Rýchlosť lakťa bola pri všetkých 3 výškach

Toto môže byť spôsobené taktiež rozdielnym somatotypom,

opätkov nameraná podobná. Najvyššia rýchlosť kolenného kĺbu

nedostatočnou kompresiou do parketu nad stojnou dolnou

bola zistená pri 5-centimetrových opätkoch. V závere Choi (2006)

končatinou, alebo, naopak, veľkým znížením pod potrebnú

uvádza, že výber výšky dámskych opätkov je individuálnou

úroveň pre dosiahnutie optimálneho pohybu počas predvedenia

záležitosťou tanečníčky vzhľadom k telesnej výške jedinca a jeho

tanečnej figúry. Nedostatočná kompresia alebo prílišné zníženie

funkčnosti svalov. Aj v našej práci sme zaznamenávali parameter

ťažiska môže narušiť priebeh pohybu počas tanca, čo sa bude

telesnej výšky v tanečných topánkach, pretože tento ukazovateľ

prejavovať hlavne v inej vertikálnej dráhe pohybu ťažiska. Ďalej

považujeme za významný faktor vplývajúci na kvalitu priebehu

zistil, že partnerky v momente odrazu zo stojnej DK dosahujú

pohybu, efektívneho využívania celej plochy chodidla a správneho

v niektorých krokoch uhol až 180° v kolennom kĺbe. Pri časových

predvedenia nášľapovej techniky. Voľba výšky opätku partneriek,

charakteristikách Špánik (2009) ďalej zaznamenal približne

najmä v štandardných tancoch je podľa nášho názoru vhodným

rovnakú časovú dĺžku jednotlivých fáz krokov partnera aj

prostriedkom na kompenzáciu drobných výškových disproporcií

partnerky.

v tanečnom páre.

Klonova (2014) sa v časti svojej práce zaoberala príbuznou
tematikou kinematickej analýzy v štandardných tancoch.

Záver

Sledovala uhol natočenia bokov medzi partnermi v páre a uhol
v kolennom kĺbe. Postavenie bokov a uhol v kolennom kĺbe

Cieľom práce bolo zistiť kinematické charakteristiky v tanečnej

považuje za dôležitý parameter predvedenia tanečných figúr.

figúre dvojspin vľavo a valčík na mieste vpravo, posúdiť ich

Aj my považujeme tieto uhly za dôležitý parameter vyjadrenia

rozdiely súvisiace s výkonnostnou úrovňou a tým prispieť

schopnosti tanečníkov tancovať spolu v páre, viesť správnu dráhu

k objektivizovaniu hodnotenia tanečnošportového výkonu

pohybu a podľa nášho názoru dávajú informáciu o dráhe ťažiska

a k rozšíreniu poznatkov v oblasti kinematickej štruktúry

tela a kvalite partnerského kontaktu. Ďalej sledovala závislosť

tanečných figúr v štandardných tancoch.

telesnej výšky a uhla v kolennom kĺbe pri znížení, kde zistila

Pri predvedení tanečnej figúry dodržali všetky tanečné páry

rozdielne korelácie uhla a telesnej výšky v pohyboch, kde sa

predpísané kroky tanečných figúr, nášľapovú techniku a žiaden

vyžaduje povolenie dolnej končatiny v kolennom kĺbe. Najvyššiu

z tanečných párov netancoval pri predvedení tanečnej figúry

koreláciu r=0,53 zistila v pravom kolennom kĺbe v tanci slowfox

mimo stanovenej rytmizácie. Práca priniesla nové poznatky,

a ďalej v oboch kolenných kĺboch v tanci tango. Na základe danej

v mnohých smeroch podnetné pre ďalší výskum.

techniky a vecnej logiky môžeme potvrdiť jej výsledky, keďže

Uhlové rozpätie vykonaného pohybu v kolennom kĺbe

najmä v tanci tango je povolenie dolnej končatiny v kolennom

v jednotlivých fázach pohybu pri predvedení tanečnej figúry

kĺbe definované charakterom a technikou tanca. Súhlasíme aj

dvojspin vľavo nebolo menšie u párov nižšej výkonnostnej

s jej predpokladom, že tanečníci nesmú byť príliš vysokí, aby

triedy súboru 2 ako u párov vyššej výkonnostnej triedy súboru

limitovali vertikálne oscilácie tela, ktoré ovplyvňujú rýchlosť

1. Nepotvrdili sme tak H1, ktorú sme formulovali na základe

a plynulosť pohybu v horizontálnej rovine. Autorka nezistila

predpokladu, že páry vyšších výkonnostných tried dokážu

štatisticky významnú odchýlku z kinematického hľadiska v uhloch

využívať vo väčšej miere kolenný kĺb v priebehu pohybu tanečnej
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Peter Červenka
3. 3. 2006 – 18. 9. 2021
•

rodák z Nových Zámkov

•

študent Tanečneho konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave

•

reprezentant SR v tanečnom športe v kategórii Junior II

•

s partnerkou Sofiou Sitárovou finalisti MSR LAT 2021
(4. miesto), vicemajstri SR v 10 tancoch a majstri SR v ŠTT
2021

•

18. septembra pri ceste na MS v Brne tragicky zahynul pri
autonehode spolu s mamičkou Lenkou

Česť ich pamiatke!
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Barbora Rajčany, Zo života škrečka, Halo halo Bratislava.
Majsterka SR v kat. DVK Show Dance sólo dievčatá 2021

