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Redakčný úvodník…
Ctená tanečná obec slovenská,

od vydania posledného čísla nášho časopisu prešlo už pár mesiacov. Medzitým ste sa 
mohli potešiť ďalším vydaním tradičnej ročenky a dnes tu máme prvé číslo roku 2022, 
ktoré je sumárom výsledkov a komentárov prvých súťaží po skončení pandemických 
obmedzení, ale prináša aj zopár portrétov významných osobností, profily úspešných 
kolektívov a zopár informácií o aktivitách na poli vedy a vzdelávania.

Vzhľadom na rýchle napredovanie vývoja technológií a šetrenia našich lesov pristúpilo 
vedenie zväzu ešte k jednej inovácii – toto číslo bude historicky prvým, ktoré budeme 
členskej základni distribuovať výhradne v elektronickej podobe! Uvidíme, ako na túto 
novinku zareaguje naša čitateľská verejnosť… v každom prípade veríme, že sa vám 
číslo bude páčiť.

Príjemné chvíľky s novým Tanečným športom vám prajú

Petr Horáček
Veronika Špániková
Milan Špánik
Jozef Harangozó
(vaša redakčná rada)
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Sekcia tanečného športu l Osobnosti 

Tanečný šport predstavuje...

Katarína Baluchová 

Meno a priezvisko: 
KATARÍNA BALUCHOVÁ 
(rodená ŠTIAVNICKÁ)

Vek: 60 rokov

Tancu sa venuje od r. 1977 (alebo 
aj od narodenia )

Občianske povolanie:

stavebná inžinierka, učiteľka, 
trénerka, rozhodkyňa, 
podnikateľka

Deti: 2 (Igor a Zuzana)

Vnúčence: 2 (Olívia a Júlia)

Taneční partneri: 
Peter Paták, Miloš Cábel, 
Ján Hlubovič, Pavel Minárik

Najvýznamnejšie úspechy v oblasti 
súťažného tanca: 
Majsterka SR v ŠTT a LAT 
1983 a 1984, štvrťfinalistka 
MS LAT 1983 v Londýne

Ocenenia: 
členka Siene slávy SZTŠ 
v kategórii Rozvoj zväzu 
(uvedená v roku 2017)

Pri jej kolíske stáli sudičky 
v trblietavých šatách a tanečných 
topánkach – narodila sa totiž do rodiny 
legendárnych tanečníkov manželov 
Štiavnickovcov. Jej „tetami a ujami“ boli 
rozhodcovia a tréneri, ihriskom často 
tanečná sála… Tanec ovplyvnil jej život 
od prvých minút a svojím spôsobom ho 
ovplyvňuje dodnes…
Je vyštudovaná stavebná inžinierka, 
úspešná podnikateľka, prvá žena na 
poste prezidenta SZTŠ, uznávaná 
medzinárodná rozhodkyňa, 
funkcionárka Dance Sport Europe… 
ale aj obyčajná žena, mama a babka. 
Nedávno v zdraví a pohode oslávila 
svoj šiesty krížik a pri tej príležitosti 
jej redakcia TŠ položila zopár 
otázok, ktoré čitateľom priblížia, aká 
v skutočnosti bola a je pani Katka.

Aké to je, narodiť sa na Slovensku 
s priezviskom Štiavnická?
hahaha – úprimne? Dosť ťažké, lebo človek 
si rodičov nevyberá, takže s tým nič nemôže 
urobiť.
Napriek rôznym situáciám v tanečnom 
živote, kedy som to aj ľutovala, vždy som 
na to bola a stále som nesmierne 
pyšná. Som hrdá, že nesiem meno, 
ktoré sa výrazným spôsobom – či sa to 
niekomu páči, či nie – zapísalo do dejín 
spoločenského tanca a tanečného športu. 
Či to boli rodičia ako tanečný pár alebo 
otec ako významný choreograf, tréner a pre 
mňa veľká osobnosť, alebo ja sama, svojím 
dielom ako tanečníčka, rozhodkyňa či 
funkcionárka.

Boli vaši rodičia aj vašimi trénermi? 
Ak áno, ako spomínate na túto 
kombináciu?

V časom minulých , keď boli hranice 
uzatvorené, nebola veľmi možnosť trénovať 
so zahraničnými trénermi. Len veľmi 
zriedkavo sme sa dostali takúto možnosť, 
no o to viac sme si to vážili. K dispozícii 
neboli žiadne sociálne siete či YouTube, 
pracovalo sa s 8 mm filmom, kde sme si 
po jednom obrázku prehrávali niektorého 
špičkového tanečníka s jeho variáciami. 
Jednotlivé kroky sme si často len 
domýšľali, lebo sme to nevedeli poriadne 
rozlúštiť . Boli to priekopnícke roky 
moderného tancovania. Dnes by tie naše 
výkony možno nezodpovedali ani kategórii 
C 
Takže áno, rodičia boli mojimi trénermi, 
najmä otec, ktorý bol veľmi prísny. Mali 
sme vždy jasné ciele a postupy, vyžadoval 
zodpovednosť a aktivitu, takže sme museli 
trénovať veľmi veľa sami a naozaj si to 
oddrieť. Mnohí si mysleli, že sa nám 
venuje deň čo deň, opak bol však pravdou. 
Neviedol nás za ručičku, povedal, čo a ako 
treba a potom prišiel znova, až keď sme 
veci pochopili a zvládli. Bol veľmi dobrý 
psychológ a kouč, vedel vystihnúť, čo 
nám sedelo, prispôsobiť nám aj drobné 
detaily. A myslím si, že bol neprekonateľný 
v taktickej príprave . Vždy bol o konskú 
hlavu pred nami a to nás, ale aj ďalších 
zverencov posúvalo vpred veľmi rýchlo, čo 
mnohých veľmi rozčuľovalo.

Kedy a ako padlo rozhodnutie 
tancovať súťažne?
Ako dieťa som vyrastala u babičky, pretože 
rodičia tancovali a cestovali. Vtedy som 
o tanci nechcela ani počuť, veď mi bral 
rodičov… Ale už na základnej škole sa to 
začalo meniť, žila som stále v tej atmosfére, 
často ma brávali na súťaže či sústredenia. 
Páčilo sa mi to, mala som iné detstvo ako 
moji spolužiaci  A potom sme sa spoznali 

s Igorom Jágerským – naši rodičia boli 
dobrí priatelia, riešili vtedy zdravotný 
stav Igora a otec im navrhol, aby sa 
začal venovať tancu. Tak som s ním 
ako kamarátka občas zašla do klubu, 
no a postupne to začalo byť čoraz viac 
pravidelné, čo moji rodičia ani netušili. 
Videli ma prvý raz až na vnútroklubovej 
súťaži, čo sa vždy robievala pre nováčikov 
na konci roka . Bol to rok 1977 a taká 
pravá súťaž prišla hneď v januári 1978. 
No a potom to už išlo veľmi rýchlo…

Aké boli súťažné roky sedemdesiate 
a osemdesiate? Na čo najradšej 
spomínate?
Boli úplne iné, poznačené spoločenskou 
situáciou a režimom. Tancovalo sa, 
lebo to bolo verejne propagované ako 
kultúrna záujmová činnosť (to dnes 
mladí asi nepochopia). A hlavne tu 
bola možnosť cestovať do zahraničia. 
Veľmi často sme boli vo východnom 
Nemecku na 3- až 5-dňovom „turné“, 
pretože súťaže sa organizovali pre 
zamestnancov štátnych podnikov ako 
dôležité kultúrne podujatie – také plesy 
obohatené kultúrnym programom - 
súťažou . Keď sa potom po súťaži 
urobila „pyžamapárty“, sedelo sa spoločne 
na izbách alebo všetci na chodbe, mali 
sme možnosť vidieť svetové hviezdy v ich 

bežnom „prevedení“ – na to nezabudnem, 
počúvať ich zážitky, spoznávať ich 
povahy… To bola veľká motivácia. Bolo 
to obdobie, keď začali stúpať hviezdy ako 
Burns, Bake, Galke… a nezabudnuteľná 
Gainor . Myslím, že to sú tie krásne 
chvíle, na ktoré sa nedá zabudnúť.
A potom sa nedá zabudnúť na nekonečné 
cestovanie vlakom alebo spoločné cesty 
celej partie tanečníkov v autobusoch 
, spanie na podlahe či prebdeté 
noci a potom „optimistický“ nástup 
na parket… Bolo to o spoločných 
cestách, o spoločnom tanečnom živote, 
o spoločných úspechoch, ale aj porážkach. 
Vážili sme si každú jednu možnosť vidieť 
svet za železnou oponou, bola to odmena 
za naše nasadenie a prácu.

Ako prijímalo okolie dcéru ikonických 
trénerov na súťažiach? Myslíte, že 
vám to skôr pomáhalo, alebo boli aj 
negatívne stránky?
Na to by ste sa mali opýtať toho okolia 
…
Asi nebudem jediná, kto si pečať rodiča 
nesie zo sebou celý život, nielen v tanci. 
Celý svoj tanečný život som niekde 
musela či aj chcela svetu dokazovať, že JA 
nie som moji rodičia, a najmä môj otec. 
Samozrejme, samotná výchova v rodine, 
určité vlastnosti a spôsoby si človek 

nesie životom, či chce, či nechce, a to je 
v poriadku. No za mnohé veci, situácie 
a činy v živote rodičov dieťa nemôže. Je 
preto smutné, že toto mnohí moji taneční 
kolegovia do dnešného dňa nepochopili…

Ja môžem povedať len to, ako to vnímam 
ja zo svojho pohľadu dieťaťa či ženy 
človeka, ktorý si svojich rodičov nevybral. 
Bolo to ťažké. Ak niekto urobil niečo 
na sto percent, ja som to musela urobiť 
aspoň na dvesto percent. Ak som vyjadrila 
svoj názor, bol to „iba“ názor niekoho 
iného, ak som niečo dosiahla, určite tomu 
niekto pomohol… To podceňovanie, 
opovrhovanie či možno až vŕšenie sa 
na mne bolo zraňujúce a frustrujúce, 
poznačilo ma to na dlhý čas. Na druhej 
strane ma to však naučilo napriek 
všetkému nevzdávať sa, pracovať na sebe 
ešte viac a práve preto pokračovať. Vedela 
som, že tam vonku nemajú pravdu a tak 
som to svetu chcela ustavične dokazovať.
Len jeden výrok, ktorý si pamätám 
dodnes: „Škoda, že si Štiavnická, bolo by 
to iné…“

Po skončení úspešnej súťažnej 
kariéry ste náhle zmizli. Čo s vami 
bolo a prečo ten náhly odchod zo 
scény?
Nezmizla, prestali ma baviť tie 
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neprestajné reči o tom, ako sú všetky naše 
úspechy iba výsledkom politiky. Nebola 
to pravda, lebo bez práce by politika 
nefungovala – a to platí, myslím si, 
dodnes. Nikoho totiž nezaujímalo, koľko 
času a potu nás stáli tie výsledky, riešili 
sa vzťahy medzi niekým iným či medzi 
klubmi, riešila sa prestíž a úspechy.
Takže odpoveďou na PREČO bol 
postoj ľudí ku mne, tanečná politika, 
nevraživosť, podceňovanie a závisť.
Po prvom získanom titule majstrov 
SR som povedala: Dosť! Sadli sme 
si s partnerom a spoločne urobili 
rozhodnutie – nikto nás nebude vopred 
odpisovať, budeme celý rok veľmi 
intenzívne a bez veľkého humbuku makať 
tak, že jednoznačne obhájime titul na 
najbližších MSR a tým sa so spoločnou 
tanečnou kariérou rozlúčime. A tak sa aj 
stalo.
Dokončila som potom vysokú školu, 
urobila si štátnice, vydala sa a odišla si 
budovať rodinu do manželovho rodného 
mesta, do Popradu.

Čo motivovalo váš návrat do 
súťažného tanca a čomu všetkému 
ste sa neskôr venovali?
Človek môže zanevrieť na celý svet, no 
ak niečo naozaj máte v srdci a milujete 
to, tak vás to raz pritiahne späť . Tanec 
je moja láska po celý život v rôznych 
podobách. Vtedy som si však dosť naivne 
myslela, že veci sa časom zmenili… ale 
život ukázal, že až tak nie, iba ja som 
získala odstup a iný pohľad.
Ešte počas tehotenstva som začala 
pomáhať v popradskom klube Modi. 
Trénovala som, robila choreografie, 
doplnila si štúdium ako učiteľka 
spoločenských tancov, urobila 
rozhodcovské skúšky… a koleso sa 
zasa roztočilo. Založila som si živnosť, 
začala robiť tanečné kurzy, viac aktívne 
trénovať a rozhodovať, založila som 
Tanečný klub Etik a s tým prišlo 
množstvo povinností a zodpovednosti. 
Získala som medzinárodnú licenciu 
rozhodcu a niekedy okolo roku 2000 
som začala čoraz viac fungovať na 
medzinárodnej scéne. Rozhodovanie ma 
začalo baviť oveľa viac ako trénovanie 
a keď som prišla v roku 2002 späť do 
Bratislavy, tento smer bol pre mňa 

jednoznačný. Možno aj preto nie som 
vnímaná ako trénerka, hoci sa venujem, 
aj keď v menšej miere, aj trénovaniu, 
ale nie tak, ako je zvyčajné. S pármi 
pracujem hlavne na mentálnej príprave 
a nadstavbe – tým myslím na prezentácii, 
pochopení choreografie, na spracovaní 
a pretavení technických vedomostí do 
prirodzenej reči pohybu. V roku 2005 
som založila svoju vlastnú firmu a otvorila 
si obchod s látkami, ktorý mám dodnes. 
Takže moje dni boli v znamení práce 
v obchode a víkendovej práci na súťažiach 
a niekde medzi tým ostala rodina, 
priatelia a súkromie. Boli to krásne, 
no veľmi náročné roky, lebo som bola 
doslova v jednom kolotoči.

Ako vnímajú vaše deti slávnu mamu?
Myslím, že to vnímali rovnako, ako 
som to vnímala ako dieťa ja – tanec im 
zobral to „normálne“ detstvo a priniesol 
rozlietanú mamu, ktorú si nemohli užiť 
ako ich rovesníci. Nie je jednoduché, ak 
v rodine nie je pochopenie pre takýto 
koníček, najmä ak sa očakáva, že žena 
a matka bude „doma“. Boli súčasťou toho, 
ako táto „sláva“ pokazila rodinné vzťahy 
a priniesla rozchod s ich otcom.
Myslím, že ich to veľmi poznačilo a preto 
k tancu ani jeden nemá vzťah, skôr 
naopak. Mamu vnímali ako človeka, ktorý 
je všade inde, len nie doma, ako mamu, 
ktorá stále nemá čas, niekam odchádza, 
niečo zariaďuje… Až s odstupom času 
som si tieto veci uvedomila, no už to 
nezmením.

Čo bolo motívom prijať pozíciu 
prezidentky? Ako spomínate na svoje 
pôsobenie v tejto funkcii? Ako prijal 
vaše prezidentovanie váš otecko? 
(prvý prezident SZTŠ – pozn. red.)
Otec bol veľmi prekvapený a pravdu 
povediac ma dosť intenzívne odhováral – 
vedel prečo… hahaha.
Ja som mala viacero motívov – a súvisí to 
s tým obdobím môjho tancovania – znova 
ukázať svetu meno Štiavnických  a opäť 
tu bola možnosť niečo dokázať – chlapské 
ego sa nezaprelo .
A potom – presvedčilo ma zopár ľudí, 
s ktorými sme našli spoločnú reč a víziu. 
Bolo to niečo nové, opäť tvorivé, čo 
môže priniesť komunite určitý posun 

a prospech. Šla som do toho s veľkými 
ideálmi, ale realita ma veľmi rýchlo 
vrátila na zem.
Pozícia prezidentky aj dnes na mňa 
pôsobí úsmevne – ako Snehulienka (alebo 
Ježibaba?) a 6 trpaslíkov , prosím, len 
ako prirovnanie a s láskou k „chlapcom“ 


Bolo to obdobie oduševnených debát, 
rozdielnych názorov, nadšenia aj 
hádok… Všetko patrí k takejto práci, ak 
je na prvom mieste prospech celku a nie 
jednotlivca.
Začínali sme s veľmi malým rozpočtom 
a veľkými ambíciami… Postupne som 
presadila väčší poriadok, prehľadnosť, 
trvala na dodržiavaní úloh atď… asi skôr 
tá Ježibaba je na mieste, hoci čarovať som 
nevedela a ani nemohla.
V každom prípade to bola pre mňa 
veľká životná skúsenosť – priniesla 
mi veľmi veľa práce a zodpovednosti, 
posunula ma na medzinárodnú tanečnú 
politickú scénu, umožnila mi ešte 
viac cestovať a zároveň aj prezentovať 
tanečníkov a kolegov, realizovať na 
prvý pohľad bláznivé nápady, ale aj 
urobiť chyby a nesprávne rozhodnutia. 
Naučila ma pracovať v tíme, dôverovať, 
ale preverovať, stáť si za slovom, ale aj 
uznať názory iných. Priniesla mi ešte 
viac komplikácii do súkromného života 
a nemalou mierou ovplyvnila moje 
podnikanie.
Napriek všetkému som dnes za túto 
skúsenosť nesmierne vďačná, pretože ma 
nasmerovala na inú životnú cestu.

Kto z vašich tanečných kolegov 
najviac ovplyvnil vašu tanečnú 
dráhu (súťažne, pracovne, politicky) 
a prečo? Majú podľa vás úspešné 
ženy v tanci aj priateľov?
Jednoznačne a po každej stránke môj 
otec – Milan Štiavnický, s ktorým som 
až do konca jeho živote mala o čom 
diskutovať a učiť sa od neho.
Milan Tomašovič - v istom období 
svojou diplomaciou a medzinárodnými 
skúsenosťami.
Igor Jágerský – môj vzácny priateľ od 
detstva, životný optimista, úžasný tréner 
a pre mňa bláznivý vizionár, s ktorým sme 
mali dlhé a často aj rozporuplné debaty, 
ale ktoré vždy viedli k novým myšlienkam 

a projektom.
Petr Horáček – dlhoročný priateľ, 
spolupútnik v dobrom aj v zlom, môj 
motivátor, človek s veľkým srdcom, ale 
so silnými názormi, umelec v diplomacii, 
znalec politickej scény, človek, ktorého 
si nesmierne vážim pre jeho dlhoročný 
postoj ku mne.
…a ešte všetci, ktorí dodnes nepochopili, 
že ja nie som môj otec, ani Tomašovič, ani 
Jágerský a ani Horáček. A hoci práve títo 
páni ovplyvnili moju tanečnú dráhu, môj 

vlastný názor mi to nikdy nezobralo.
A k druhej otázke – mať priateľa by 
nemalo závisieť od toho, či je človek 
úspešný (čo vlastne znamená byť 
úspešný?) - pre mňa je to o rešpekte, 
úcte, akceptovaní a pochopení toho, kto 
som. Je to skôr otázka na naše okolie, 
ako ono vníma nás… Ak sa nájdu takí, 
ktorí tomu porozumeli a prijali nás, tak 
nielen úspešné ženy v tanci nájdu svojich 
priateľov 

Ako prezidentka a rozhodkyňa ste 
precestovali veľký kus sveta. Ktoré 
destinácie vám najviac utkveli 
v pamäti?

Mala som možnosť zúčastniť sa Svetových 
hier v Cali v Kolumbii – to bol jedinečný, 
veľmi silný a nezabudnuteľný zážitok. 
Keď sme prechádzali po ploche štadióna 
a davy burácali – to sa nedá popísať. 
Vtedy som pochopila tú obrovskú 
motiváciu športovca, ktorý toto zažil - byť 
aspoň raz na olympiáde prajem každému.
Zamilovala som si ázijské krajiny – ich 
pohostinnosť a jedlo a tiež milujem 
Stredomorie s veselými ľuďmi, palmami 
a všetkými tými „morskými potvorami“

Čo tanec dal a čo vzal Kataríne 
Baluchovej?
Hm, nikdy som tanec takto nevnímala. 
Tanec je mojou súčasťou, neviem, či by 
som bola bez neho sama sebou. Dal mi 
množstvo krásnych zážitkov, možností, 
skúseností aj životných lekcií. Priniesol 
vzlety aj pády, nadšenie aj sklamanie, 
priateľov aj nepriateľov, veľmi veľa 
cestovania a aj uvedomenia si dôležitosti 
domova.
A čo mi vzal? Ten „normálny“ život so 
všetkým, čo k tomu patrí – rodinné 
zázemie, naozajstných priateľov, trochu 
zdravia, obyčajné radosti, spánok pred 
polnocou a hlavne veeeeľa peňazí 

Vlastne – nie tanec mi vzal, len ja som 
dovolila tancu byť dôležitejším ako všetko 
to ostatné.

V posledných rokoch to vyzerá, že 
veľký svet tanca vás už až tak neláka. 
Čo teda v súčasnosti napĺňa váš 
život?
Áno, zo sveta tanca som začala postupne 
odchádzať do úzadia, ale nie preto, že 
by ma to nelákalo. Len život ma pred asi 
4 rokmi jednoducho a doslova stopol. 
Situácia v súkromí prepojená aj s tancom 
a aj biznisom sa podpísali na mojom 
totálnom vyhoretí a následných vážnych 
zdravotných problémoch. Takže som 
musela veľa vecí prehodnotiť, urobiť 
niekoľko veľmi ťažkých rozhodnutí 
v súkromní aj v dovtedajšej práci a dať 
v prvom rade svoje zdravie a seba na prvé 
miesto. Trvalo to skoro dva roky.
V tomto období mi prišla do cesty nová 
príležitosť v oblasti zdravia, ktorá bola 
zaujímavá nielen pre bežný život, ale aj 
pre oblasť športu a tanca. Postupne sa 
mi tu začali otvárať úplne iné možnosti 
a tak som sa stala nezávislým partnerom 
spoločnosti.
Oprášila som svoje vedomosti z oblasti 
neurolingvistického programovania 
a z viacerých ďalších absolvovaných 
vzdelávaní za posledných 7 rokov, začala 
som sa aktívnejšie venovať mentálnemu 
a duševnému zdraviu a oblasti 
osobnostného rozvoja a teraz pracujem 
ako koučka, poskytujem konzultácie 
a vediem mentoringové programy.
Myslím, že tak ako cez svoje skúsenosti, 
vedomosti a poznanie som pomáhala 
a pomáham tanečníkom k ich lepšiemu 
výkonu, tak týmito programami mám 
možnosť pomáhať ľuďom k lepšiemu 
fyzickému a duševnému zdraviu. A to 
je to, čo ma napĺňa a dáva mi obrovský 
zmysel pre ďalšie roky života.
Chcem na záver poďakovať redakcii TŠ za 
túto možnosť zdieľať aj svoje myšlienky 
a názory.

Ďakujeme vám za rozhovor 
a prajeme vám ešte veľa tanečných 
rokov v plnom zdraví!

Sekcia tanečného športu l Osobnosti 
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Tradičný novoročný kongres a školenie sa uskutočnilo naživo po 2 rokoch. Podmienky boli stále limitované epidemickou 
situáciou a obmedzeniami, ale kvalitný program, početná účasť, dobré podmienky a výborná atmosféra boli veľkým 
zadosťučinením.

Účasť na kongrese bola s ohľadom na situáciu veľmi dobrá (53 účastníkov z 24 klubov) a posilnená aj formou online pre 
záujemcov v karanténe.

Okrem tradičných prednášok o úpravách pravidiel a súťažného poriadku, organizačných a legislatívnych zmenách, kritériách 
hodnotenia, rozborov boli do programu zaradené ďalšie teoretické a teoreticko -praktické prednášky: 
Základná klasická pohybová príprava - práca na podlahe s ukážkami (Lídia Pavlovič) 
Zdravoveda – únava a poranenia dolných končatín, prevencia a prvá pomoc (Ivo Slovák) 
Kondičná príprava (Ján Kollár) 
Výživa - vplyv stravovacích návykov na správanie a výkon tanečníkov (Ján Kollár) 
Základy SLOW dance - popis disciplíny a inštruktáž (Julie Sophie Wichman a Stine Nedgard z Nórska)

Súčasťou kongresu boli aj tri otvorené diskusné fóra v 3 departmentoch a komisiách (Performing Arts, Disco Dance a Hip 
Hop) a tiež teoretické skúšky nových rozhodcov a sčítateľov.

Kongres a školenie  
sekcie IDO SZTŠ
28. – 30. 1. 2022, Hýbadlo, Liptovský Hrádok

 Informuje l Sekcia módnych tancov a disciplín IDOSekcia módnych tancov a disciplín IDO l Informuje

1. februára 2022 prijal predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja Juraj Droba tanečníčku Mašu 
Machatsovú (aktuálnu majsterku sveta Jazz a bronzovú 
medailistku Modern & Contemporary) spolu s trénerkou 
Erikou Brandnerovou (súbor KMG Danubia Halo Halo 
Bratislava) a členkou Prezídia SZTŠ Hanou Švehlovou.
Juraj Droba zaželal veľa úspechov a poďakoval za skvelú 
reprezentáciu kraja.
Súčasťou stretnutia bola aj debata o situácii v športe a umení, 
o možnostiach spolupráce, podpory a prezentácie tanečných 
športov a SZTŠ na podujatiach Bratislavského samosprávneho 
kraja.

Maša Machatsová  
u Juraja Drobu 
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IDO medzinárodná online súťaž SHOW Dance
15. - 16. januára 2022 sa uskutočnil livestream IDO online súťaže Show Dance, kde v konkurencii 12 krajín výborne obstáli 
slovenskí tanečníci.
Slovensko v súťaži reprezentovalo 68 tanečníkov z 3 klubov (KMG Danubia Halo Halo Bratislava, Lollipops by RDS 
Bratislava, ŠK Juventa Bratislava) v 25 choreografiách v detskej a juniorskej vekovej kategórii.
TOP slovenské výsledky:
1. miesto CHRISTOPHER KRASŇANSKÝ - Lollipops by RDS - DVK chlapci (3 súťažiaci)
2. KMG Danubia Halo Halo - DVK skupina - Kam smerujeme (9 súťažiacich)
2. NINA BERO - BARBORA RAJČANY - KMG Danubia Halo Halo - DVK duo (9 súťažiacich)
2. ŠK JUVENTA - DVK formácia - I believe in love (5 súťažiacich)
3. TATIANA VOROBJOVOVA - KMG Danubia Halo Halo - JVK 2 solo (19 súťažiacich)
3. Lollipops by RDS - DVK skupina - Mythology (9 súťažiacich)
3. Lollipops by RDS - JVK skupina - Animals are not for profit (6 súťažiacich)

IDO Gala finále
26. 2. 2022
Vo februári sa uskutočnilo semifinálové kolo a televízny prenos súťaže IDO GALA a tiež finálový večer spojený s bodovým 
hodnotením 12 vystúpení jednotlivými krajinami. Do najširšieho výberu pre IDO GALA boli zaradené najúspešnejšie 
choreografie všetkých disciplín IDO z online súťaže Continent vs Continent (iba dospelá veková kategória)- viac ako 100 
súťažných vystúpení, z nich 30 postúpilo do semifinále. Semifinále hodnotila VIP medzinárodná porota a do finálovej 
„dvanástky“ vybrala tanečníkov z Kanady, USA, Nórska, Nemecka a Juhoafrická republika. Slovenský zástupca – formácia 
„Our Rule“ súboru DANCECONTINENT – sa kvalifikovala až do finále, kde napokon obsadila 10. miesto. Víťazom IDO 
Gala sa stalo vystúpenie tanečníkov z Kanady „TwoFourSeven“. 

Jarné súťaže sekcie 
IDO MT (WDSF a IDO)

Medzinárodné

Sekcia módnych tancov a disciplín IDO l Informuje

UNLIMITED Dance Cup
4. 3. 2022, Levice
247 tanečníkov z 19 klubov súťažilo na prvej tohtoročnej súťaži v 23 disciplínach 
DISCO (všetky vekové aj výkonnostné kategórie). Najpočetnejšie zastúpenie (30 
tanečníkov) a najviac prvenstiev v A kategórii si vytancovali tanečníci zo súboru 
Stella (5), v ďalších súťažiach kategórie A dominovali tanečníci z tanečných klubov 
Lentilky, DEEP a ASSOS, v ostatných výkonnostných kategóriách si prvenstvo 
odniesli aj tanečníci súborov Aura, Grimmy, Jumping a Martico New Age.

GRIMMY Dance Cup
26.–27. 3. 2022, Prešov
V Prešove sa po dvojročnej prestávke uskutočnil 
už 18. ročník súťaže GRIMMY Dance Cup. 549 
tanečníkov z celého Slovenska súťažilo v disciplínach 
Disco, Hip Hop a Hip Hop battle vo všetkých 
vekových a výkonnostných kategóriách. Grimmy opäť 
dokázalo, že okrem tanečných kvalít majú aj kvality 
dobrého usporiadateľa, organizátora a hostiteľa.
Obohatením boli hip hop battle súťaže jednotlivcov 
a predznamenali reštart v tejto obľúbenej súťažnej 
disciplíne.
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DANCE POWER
8. – 9. 4. 2022, Bratislava
611 tanečníkov z 29 slovenských klubov sa druhý aprílový víkend 
predstavilo na javisku Domu kultúry Zrkadlový háj vo všetkých vekových 
a výkonnostných kategóriách Disco Dance a HIP HOP. Súťaž pripravil 
súbor TŠ ASSOS Nelux Bratislava. Tanečníci sólo, duo aj skupiny 
tancovali o body do Slovenského pohára, prípadne o body na postup do 
vyššej výkonnostnej kategórie. Tradične najpočetnejšie boli zastúpené 
disciplíny detí a juniorov, ale prísľubom kvalitnej majstrovskej súťaže 
v máji a júni boli aj disciplíny skupinové. Finálové zastúpenie bolo vo 
všetkých disciplínach pestré, najviac víťazstiev v A kategórii si vytancovali 
tanečníci súborov Stella, Deep, Lentilky a Assos v Disco Dance a GRIMMY 
a Lentilky v Hip Hope.

Sekcia módnych tancov a disciplín IDO l Informuje

Foto: Luboš Plšek



Tanečné štúdio ASSOS Nelux je zamerané na pohybovú 
výchovu a rozvoj schopností tanečníkov v disciplínach Disco 
Dance, Hip Hop, Street Dance Show, Disco Show, Breaking 
a príležitostne aj Show Dance. Na Slovenskej tanečnej scéne 
pôsobí od roku 1992.
ASSOS organizačne, trénersky a choreograficky reprezentuje 
a vedie kvalitná skupina odborníkov: Marína Kutlik Opltová, 
Gia Martinovičová (rod.Opltová), Lucia Farkašovská, 
Dominika Kocourková a Andrea Pellerová, ale veľkým 
prínosom pre klub a tanečníkov je aj pravidelná spolupráca 
s externými a zahraničnými trénermi a choreografmi (Tega 
Alex z Anglicka, Giancarlo Tarabella z Talianska a mnohí 
ďalší). Choreografie súboru a tanečný štýl ASSOSu bol vždy 
inovatívny, progresívny a mimoriadne inšpiratívny pre iných 
tanečníkov, kluby a choreografov.
Súbor ASSOS sa pravidelne zúčastňuje domácich 
i medzinárodných (IDO) súťaží a dosahuje vynikajúce 
výsledky (mnohonásobný majster Slovenska, viacnásobný 
majster sveta a Európy, mnohé medailové umiestnenia 

v disciplínach Disco Dance, Street Show, Hip Hop, 
Disco Show, Show Dance) a je aj vzorom a príkladom 
medziklubovej spolupráce v prípade reprezentačných 
projektov (Disco formácie, Disco skupina, Show formácia).
V súbore sa venujú všetkým vekovým kategóriám od 
najmenších detí (3-4 ročné) až po tanečnú súťažnú zložku 
HVK II. - pre mamičky, oteckov a ľudí ktorí majú chuť hýbať 
sa, objavovať silu kolektívu a zúčastňovať sa národných 
a medzinárodných súťaží.
Tanečné štúdio ASSOS Nelux Bratislava je skúsený 
organizátor majstrovstiev Slovenska Disco Dance a Street 
Dance Show (2012, 2013, 2014, 2015, 2018), pohárovej 
súťaže NELUX CUP (2011, 2012, 2015, 2017) a DANCE 
POWER (2021, 2022) ako aj Breaking battlov - BBOY KING 
Battle (2014, 2015) a iných workshopov v daných štýloch. 
Vďaka súboru ASSOS sa na Slovensko po 10 rokoch vrátila 
medzinárodná súťaž IDO – Majstrovstvá Európy Street 
a Disco Show DANCE POWER a Svetový pohár Disco Dance 
- v júni v roku 2019.

Ta n e č n ý  k l u b

ASSOS Nelux 
Bratislava 1992 – 2022

Sekcia módnych tancov a disciplín IDO l Jubilanti

Tanečný šport gratuluje:

Tanečné štúdio ASSOS združuje viac ako 
200 tanečníkov, ktorí sa okrem pravidelnej 
tréningovej a súťažnej činnosti venujú aj 
prezentácii na každoročných vystúpeniach, na 
plese ASSOSu, stretávajú sa na workshopoch, 
sústredeniach, letných táboroch a iných 
spoločných aktivitách.
Tanečníci a choreografi súboru ASSOS sa 
pravidelne prezentujú v rôznych televíznych 
projektoch (Hit storočia, súťaže Miss, Zlatý puk, 
Športovec roka) a niektorí účinkovali a účinkujú 
na muzikálovej scéne (Gia Martinovičová 
v muzikáloch Kleopatra, Krysař, Vlasy, Donaha!, 
Niekto to rád horúce na Novej scéne a tiež 
Partybr(e)akers v experimentálnom štúdiu SND; 
Aďa Pellerová v predstavení Bodyguard na Novej 
scéne).
V roku 2013 (pri príležitosti 20. výročia STO D 
IDO) bol ASSOS Nelux ocenený ako TOP súbor – 
za svoje súťažné úspechy a organizáciu vrcholných 
súťažných podujatí.
Súbor ASSOS zohral a stále zohráva významnú 
úlohu v tanečnej komunite sekcie IDO SZTŠ 
(a predtým v STO D IDO) a dokonca aj 
v medzinárodnom kontexte (3 medzinárodné 
IDO rozhodkyne a Dominika Kocourková pôsobí 
vo funkcii predsedkyne medzinárodnej komisie 
Street a Disco Show).
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Tanečné štúdio Hviezdička pôsobí v Košiciach a venuje sa 
pohybovej príprave a rozvoju tanečných schopností detí 
a mládeže v tanečných disciplínach disco dance a disco show. 
Vedúcou a choreografkou je Janett Schablik Girmanová.
Hviezdička píše svoju históriu od roku 1997. Má za sebou 
úspechy v detskej, juniorskej aj hlavnej - dospelej vekovej 
kategórii.
Za štvrťstoročie existencie získala Hviezdička titul majster 
sveta r. 2002 a niekoľko titulov vicemajstrov sveta, majstrov 
Slovenska a vicemajstrov Slovenska.

Tanečné štúdio Hviezdička vychováva mladých tanečných 
pedagógov, ktorí pôsobia v profesionálnych tanečných 
školách na Slovensku. Posledných 5 rokov sa štúdio 
angažuje a rozvíja tanečnú prípravu v znevýhodnených 
sociálnych skupinách detí a mládeže. Hviezdičku v súčasnosti 
reprezentuje 150 tanečníkov a na tanečnej scéne ŽIARI aj po 
25 rokoch.

Súbor, ktorý sa presadil predovšetkým v Disco Dance, ale 
venuje sa aj ďalším disciplínam (Hip Hop, Show Dance, 
Jazz, Modern…). Hlavnou trénerkou a choreografkou je 
Soňa Bandúrová Kardošová, ktorá spolu s rodičmi Ankou 
a Stanislavom Kardošom pravidelne organizujú pohárové 
súťaže Disco Dance DANCEMANIA.
Súbor STELLA Vznikol v roku 1997 a v priebehu 4 rokov 
sa dokázal presadiť na súťažiach Slovenskej tanečnej 
organizácie disciplín IDO.
Medzi najvýraznejších tanečníkov v štýle Hip Hop (venovali 
mu rovnakú pozornosť ako štýlu Disco Dance) patril 
Andrej Kardoš. Od roku 2001, keď ho začali vnímať ako 
tanečníka s improvizačnými danosťami, získal viacero 
významných umiestnení a po 12. mieste na majstrovstvách 
sveta ako začínajúci junior na medzinárodnej súťažnej 
scéne sa napokon pretancoval k titulu majster Európy, 
druhý vicemajster sveta a s formáciou aj skupinou stál 
tiež na stupienkoch víťazov vo svete i na Slovensku. Spolu 
s Petrou Baculíkovou získal titul majstra Európy v roku 
2004 v kategórii duo. Svoje skúsenosti odovzdáva dodnes 
ako pedagóg a choreograf s nemalými úspechmi: pod jeho 
vedením spolu s Julianou Melišovou v roku 2005, 2006, 
2007 získala ich juniorská skupina na súťažiach MSR, IDO 
MS a ME umiestnenia na stupňoch víťazov.

Aj keď formačné show choreografie v činnosti súboru 
STELLA nedominujú, získali mnohé finálové umiestnenia 
na súťažiach MSR a boli plnohodnotným prínosom pre 
reprezentáciu Slovenska aj v tejto oblasti.
Najväčšou a najúspešnejšou disciplínou súboru je 
jednoznačne DISCO Dance. Medzi výrazných tanečníkov 
patril Ladislava Pongrác, ktorého úspechy sa začali v roku 

2005 tretím miestom na MSR (DD chlapci) a získal aj 5. 
miesto na ME 2008 medzi dospelými. Z chlapcov výborne 
reprezentovali na medzinárodných súťažiach aj Jakub Rufatti 
a Kristián Štedrák. Čo sa týka dievčat - je veľa mien, ktoré 
posúvali a stále posúvajú súbor medzi slovenskú i svetovú 

špičku: majsterka sveta Petra Baculíková, Lucia Pavlíková, 
Nikola Briestenská, Tereza Súkeníková, Lenka Rajňáková, 
Laura Šestáková, Tereza Janičíková, Sabína Jarošová, Vanesa 
Tomanová, Alexandra a Diana Bubeníkové, Janka Ježíková, 
Ema Melicheríková, Kristína Vyhničková, Tamara Kušanová 
a stále dorastajú nové hviezdy. Na výchove talentov v súbore 
STELLA sa podieľajú viacerí pedagógovia a choreografi až 
sa napokon tanečníci dostanú do rúk vedúcej choreografky 
súboru Sonky Bandúrovej Kardošovej, Kamily Mičúchovej, 
Moniky Pavlíkovej a Dominiky Karolčíkovej. Práve s ich 
choreografiami dosiahla STELLA najväčšie úspechy 
v skupinových a formačných súťažiach. Od roku 2021 sa 
tanečníci súboru začali intenzívnejšie súťažne venovať 
aj artovým disciplínam a aj tu úspešne, najmä zásluhou 
tanečníčok Janky Ježíkovej, Kristínky Vyhničkovej, Emky 
Melicheríkovej, Diany Bubeníkovej a Andrey Ponechalovej.
Jednou z mimoriadne úspešných bola juniorská Disco 
formácia Sone Bandúrovej Kardošovej „Cruel Minds“, ktorá 
získala ocenenie v súťaži Skupina roku 2010.
V roku 2008 (pri príležitosti 15.výročia STO D IDO) získala 
STELLA, menovite manželia Anka a Stanislav Kardošovci, 
ocenenie ako úspešní organizátori domácich súťaží. Okrem 
súťaží hostila STELLA aj kongres, školenie a workshopy pre 
slovenskú tanečnú komunitu.
V súbore STELLA vyrastajú vynikajúci tanečníci a skvelí 
reprezentanti, ktorí sú vzorom a inšpiráciou.

STELLA 
Považská Bystrica    
1997 – 2022

Sekcia módnych tancov a disciplín IDO l Jubilanti

Tanečný šport gratuluje:

Ta n e č n é  š t ú d i o

HVIEZDIČKA   
1997 – 2022

16 TŠ 1/2022 TŠ 1/2022 17



Košický súbor zameraný na hip hop a ďalšie streetové štýly 
vedú manželia Martina Tichá Gašajová a David Tichý.
Najväčším prínosom súboru (okrem tanečných úspechov) je 
niekoľkoročná tradícia najväčšej celoslovenskej súťaže street 
a Hip Hop charakteru NEXT STEP! Výnimočné podujatie 
spája špičkových tanečníkov sekcie IDO s „undergroundom“ 
hip hopu za účasti medzinárodných rozhodcov zvučných 
mien a vysokého kreditu.
The Next Step je srdcovkou 
Martiny s Davidom a tiež 
celého súboru a toto podujatie 
organizujú už 11. rok. Okrem 
Next stepu organizujú aj SDK 
Europe Slovakia Preselection, 
Move That Park, Face 2 Face 
Battle, Xmas Show, DS Summer 
Dance Kemp, workshopy zo 
svetovou špičkou a iné.
Pod vedením trenérov, ktorí 
samotní sú špičkou Slovenska 
v choreografiách a battloch, 
vyrastajú v D.S.Studiu už 
dlhé roky tanečníci vysokej 
úrovne už od tých najmenších. 
Dokazuje to množstvo víťazstiev 
na súťažiach majstrovstiev 
Slovenska, Európy, sveta a tiež 
na battle súťažiach (5 titulov 
majstrov sveta, 3 tituly majstrov 
Európy, mnohé medailové 
a finálové umiestnenia).
Z najúspešnejších ešte 
stále aktívnych tanečníkov 
a trénerov treba spomenúť 
Petru Krbaťovú, Barboru Petrušovú, Dianu Stredňákovú, 
Kvetku Vargovú, Adrianu Kepičovú, Luciu Šulkovú 
a Lauru Pastorovú. Z mladšej generácie medzi úspešných 
reprezentantov patria sestry Diana a Lara Kočanové, 
Veronika Tomčová, Peter Kobularčík, Natália Kováčová 
a mnoho ďalších.
V D.S.Studiu trénujú deti od 4 rokov ale aj mládež a dospelé 
mamy.
Momentálne v klube tancuje okolo 200 tanečníkov.

Najväčšou radosťou Martiny a Davida je to, že tanečníci, 
ktorí v klube tancujú od detstva, ostávajú v súbore až do 
dospelosti, respektíve do času, kým neodídu študovať 
na vysokú školu. Podobne je to aj s trénermi, ktorí sú 
odchovancami klubu od najmladšieho veku.
Okrem súťaží, tréningov, sústredení sa klub venuje 
vystúpeniam na Slovensku aj vo svete (Dubaj, Abu Dhabi, 

Barcelona, Nice, Macao, 
Berlín, Kuwait, Qatar, 
Istanbul, Doha, Bangkok, 
atď.) – menšie vystúpenia 
ale aj veľké show programy 
pre kráľovské rodiny.
Klub D.S.STUDIO už 20 
rokov vytvára v Košiciach 
priestor pre mladých ľudí, 
ktorí majú radi tanec 
a rozvíja ich tanečný talent.
Všetko sa začalo malou 
skupinkou detí SPEEDY, 
ktorú založila Martina 
spolu s mamou Milenou 
Gašajovou, obe spolu súbor 
dlhé roky organizačne viedli 
a venovali sa discu, street 
dance show a hip hopu.
Po niekoľkých rokoch 
prišiel z Moravy do Košíc 
David a založil si skupinu 
Dancecoholics a začala 
spolupráca: Speedy 
zastrešovalo deti a juniorov, 
u Davida tancovali starší 
tanečníci. Napokon sa 

rozhodli pre spojenie a spoločný názov D.S.STUDIO, kde D 
a S sú skratky názvov dvoch predchádzajúcich klubov.
Čo znamená súbor pre Davida a Maťu?
„D.S.STUDIO je naša láska, naše spoločné dieťa, náš 
vybudovaný splnený sen…
Priatelia, láska k tancu, spoločné zážitky, úspechy aj pády, 
množstvo skúsenosti a spomienok na celý život - to je naše 
D.S.ko., naša D.S.banda a naším heslom je anglické „Enjoy 
the Movement!“

D.S.STUDIO   
2002 – 2022

Sekcia módnych tancov a disciplín IDO l Jubilanti
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Jubilantka

ZUZANA NEZVALOVÁ

Sekcia módnych tancov a disciplín IDO l Osobnosti

Zuana Nezvalová (nar.1962) je najúspešnejšia slovenská 
trénerka a choreografka v oblasti disco dance, street 
sho w, disco free style a show dance. Od roku 1995 vedie 
najúspešnejší slovenský súbor LENTILKY Žilina, ktorý sa 
vypracoval na medzinárodne známy a svetovo uznávaný 
súbor – získal v rôznych tanečných disciplínach a rôznych 
vekových kategóriách viac ako 80 titulov majstrov sveta 
a Európy a tiež svetovú cenu IDO: Team of the Year 2000, 
ktorú súborou odovzdali v roku 2001 v slovinskom Maribore.
Zuzana Nezvalová a súbor Lentilky boli organizátormi 
IDO Majstrovstiev sveta DISCOWORLD v roku 2005, 
2007 (v Žiline) a v roku 2009 v Bratislave a tiež mnohých 
pohárových súťaží a majstrovstiev Slovenska.
Zuzana Nezvalová má výborný cit pre tvorbu choreografie 
(disco dance, show dance, street show), má tiež výnimočné 
kvality trénera, ktorý dokáže vychovať majstrov a pre 
slovenskú reprezentáciu pripravila už niekoľko generácií 
skutočne majstrovských tanečníkov.

Zuzana Nezvalová bola viackrát ocenená na úrovni zväzu 
(STO D IDO aj SZTŠ), na celoslovenskej úrovni a tiež na 
úrovni medzinárodnej (naposledy 21. 11. 2017, keď bola pri 
príležitosti osláv 60. výročia súťažného tanca na Slovensku 
uvedená do Siene slávy).
Okrem toho 7. 11. 2013 na podujatí Národného športového 
centra získala Zuzana Nezvalová ocenenie úspešnej trénerky 
mládeže od Ministerstva školstva SR.
V roku 2021 – pri príležitosti osláv 40. výročia organizácie 
International Dance Organization – bol súbor Lentilky pod 
vedením Zuzany Nezvalovej ako jediný slovenský súbor 
ocenili medzinárodne znovu: IDO 40 Dance Award
Zuzana Nezvalová pôsobí od roku 1999 ako medzinárodná 
rozhodkyňa a tiež mimoriadne uznávaná lektorka. Mnoho 
rokov pôsobila aj ako členka Prezídia STO D IDO.
Jubileum sme si pripomenuli a spoločne s tanečnou 
komunitou sme Zuzke Nezvalovej zablahoželali na súťaži 
Grimmy Cup v marci v Prešove.

ČASOVO-PRIESTOROVÁ KINEMATICKÁ 
ANALÝZA OBRATU OKOLO  

VERTIKÁLNEJ OSI  
LATINSKOAMERICKÝCH TANEČNÍČOK

Matej Chren1, Radka Britaňákova1, Irina Čierniková2, Milan Špánik3

1Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,  
Katedra Gymnastiky, Slovenská republika

2Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta, Slovenská republika
3Základná škola SNP Ostredková, Bratislava, Slovenská republika

Abstrakt:
Cieľom našej práce bolo pomocou trojdimenzionálnej 
kinematickej analýzy zistiť časovo priestorové zmeny 
jednotlivých fáz pohybu pri obratoch okolo vertikálnej osi 
tanečníčok v latinskoamerických tancoch. Výskumný súbor 
sa skladal z 2 tanečníčok, ktoré sa venujú latinskoamerickým 
tancom. Tanečníčky dosahujú najvyššiu výkonnostnú triedu 
S a so svojimi tanečnými partnermi boli reprezentantmi 
Slovenska, semifinalisti a finalisti slovenského pohára 
a zúčastňovali sa na rôznych národných, ale aj medzinárodných 
súťaží vo vekovej kategórii dospelí. Vek tanečníčok bol v čase 
výskumu μ=29 a μ=24. Našou úlohou bolo odhaliť kľúčové fázy 
pri obratoch okolo vertikálnej osi, ktoré ovplyvňujú techniku 
ich vykonania. Tanečníčky sa podrobili prierezovému ex post 
facto výskumu. Výskum sme realizovali pomocou 3D analýzy na 
Masarykovej univerzite v Brne a zaznamenávali sme obraty okolo 
vertikálnej osi.

Kľúčové slová: časovo -priestorové charakteristiky, tanečníčky, 
latinskoamerické tance, obrat okolo vertikálnej osi, kinematická 
analýza.

ANALÝZA PROBLEMATIKY
Náročnosť tanečných zostáv v latinskoamerických tancoch 
každoročne stúpa. V súčasnosti môžeme sledovať v súťažných 
tanečných zostavách stále väčšie množstvo obratov, náročných 
línií či koordinačne náročných figúr. Obraty a rotácie sa 
využívajú aj v iných druhoch estetických športov, ako sú 
skoky na trampolíne, krasokorčuľovanie či synchronizované 
plávanie. Nevyhnutnosť vykonávania rotácií spočíva v spolupráci 
centrálneho nervového systému s kostrovo -svalovým aparátom 
(Chren a kol. 2017). Latinskoamerické tance rovnako ako 
sprievodná hudba sú charakteristické svojou rytmickou 
pestrosťou a temperamentom. Jednotlivé časti tela robia rôzny 
pohyb v rôznom rytme a dynamike. Latinskoamerické tance 
kladú vysoké nároky na statickú a dynamickú rovnováhu, na 
jemnú koordináciu v čase a priestore, na pohybovú kreativitu, 

schopnosť expresivity a aj skĺbenie viacerých akcií jednou časťou 
tela v rovnakom čase. Pre športový výkon v latinskoamerických 
tancoch je charakteristická dynamika pohybu s rýchlymi 
zmenami smeru počas súťažného tanca. V jednotlivých tancoch 
sa taktiež vyskytujú neočakávané rytmické obmeny pohybov, 
nečakané zastavenia a niekoľkonásobné rotácie. Pohyb 
tanečníkov musí byť presný, kontrolovaný, s dobrou rovnováhou. 
Bez optimálnej úrovne statickej a dynamickej rovnováhy by 
náročné choreografie nebolo možné zatancovať (Chren 2008). 
Kinematická analýza je analýza viacerých antropometrických 
bodov, vybraných segmentov alebo aj analýza antropometrických 
bodov na celom tele na základe digitálnej formy záznamu 
pohybu. Po označení bodov na videozázname dostaneme ich 
súradnice, pomocou ktorých vyhodnotíme základné kinematické 
veličiny. Aby sme mohli určiť správnu polohu bodov na tele, teda 
aj polohu segmentov, je dôležité definovať súradnicový systém. 
Z fyzikálneho hľadiska je pohyb braný ako zmena súradníc 
v časových intervaloch. Preto dôležitým ukazovateľom pre 
kinematickú analýzu je okrem súradnicového
 
CIEĽ PRÁCE
Na základe trojdimenzionálnej kinematickej analýzy zistiť 
a zaznamenať časovo -priestorové zmeny jednotlivých fáz pohybu 
pri obratoch okolo vertikálnej osi tanečníčok latinskoamerických 
tancov.

METODIKA PRÁCE
Náš výskumný súbor tvorili 2 tanečníčky dospelej vekovej 
kategórie. Ich vek v čase výskumu bol μ=29 a μ=24. Obe patrili 
medzi reprezentačné páry Slovenska so svojimi tanečnými 
partnermi a dosahovali výborné výsledky doma i v zahraničí. 
Meranie sa uskutočnilo 2. 3. 2017 na Masarykovej univerzite 
v Brne v laboratóriu biomechaniky. Cvičebný tvar obrat 
okolo vertikálnej osi robili tanečníčky vpravo a vľavo. Keďže 
obe tanečníčky mali dominantnejšiu pravú stranu, sledovali 
sme a porovnávali časové, priestorové a časovo -priestorové 
charakteristiky len v obrate vpravo.

Na poli vedy l Tanečný šport
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V našom článku sa zaoberáme kinematickými charakteristikami 
vybraných cvičebných tvarov. Tanečníčky boli snímané 
ôsmymi synchrónnymi vysokorýchlostnými kamerami, čím sa 
vytvoril trojdimenzionálny priestor pre lepšiu analýzu techniky 
cvičebného tvaru. Použitím softvéru SIMI MOTION 3D sme 
sledovali a porovnávali mikrofázy obratov okolo vertikálnej osi 
vo všetkých smeroch (X -predozadný, Y- bočný, Z -zvislý smer). 
Ďalej sme sledovali kinematické ukazovatele: dráhu ťažiska 
a vybraných segmentov tela, rýchlosť predvedenia celkového 
pohybu, ale aj rýchlosť pohybov v jednotlivých fázach, uhly 
v jednotlivých fázach medzi vybranými segmentmi a zrýchlenie 
ťažiska.

Pri videoanalýze bolo nutné rozmiestniť body tak, aby boli 
viditeľné minimálne zo 4 identických vysokorýchlostných 
kamier. V našom výskume sme použili 8 vysokorýchlostných 
priemyselných kamier značky Basler. Po meraní sme určili, 
ktoré kamery budú pre nás najvýhodnejšie. Meranie sa robilo 
v laboratórnych podmienkach, pretože náš cvičebný tvar nebol 
náročný na priestor a podmienky. Preto sme mohli sledovať 
priebeh pohybu obratov zo všetkých 8 kamier. Po konzultácii 
s odborníkom sme sa rozhodli pre 4 priemyselné kamery, 
z ktorých sme vykonávali kinematickú analýzu.

Pred vytvorením videozáznamu sme museli byť veľmi 
dôslední pri kalibrácii priestoru, aby sa daný pohyb robil 
vo vykalibrovanom priestore a aby sa nezmenili podmienky 
a pozície kamier. V biomechanickej analýze je kalibrácia 
dôležitá, keďže z nej vychádza následný výpočet kinematických 
charakteristík. Proces kalibrácie prebehol v programe SIMI 
Motion 3D automaticky. Používali sme kalibračnú pomôcku 
L -Frame, ktorá mala na všetkých koncoch pripevnené pasívne 
markery. Tie nám umožnili nakalibrovať ixovú a ypsilonovú 
rovinu. Zet rovinu na vytvorenie 3D priestoru sme nakalibrovali 
pomocou Dynamickej WAND kalibračnej tyče, na ktorej sú 
pripevnené pasívne markery. Skôr ako sme začali merať, 
bolo potrebné určiť body pre trekovanie a digitalizáciu, ktorá 
prebiehala v SIMI Motion 3D programe. Po konzultácii sme 
vybrali 12 antropometrických bodov (tabuľka 2), na ktoré sme 
nalepili pasívne markery odrážajúce svetlo, ktoré boli označené 
retroreflexnou páskou od výrobcu 3M.

Pri trojdimenzionálnej kinematickej analýze sme sledovali 
priebeh pohybu z 8 priemyselných vysokorýchlostných 
kamier (obrázok 2). Zvolili sme automatické trekovanie. Ak 
sa nám body prekrývali v niektorých momentoch, použili sme 
manuálne trekovanie, ktoré bolo obťažnejšie a pre neviditeľnosť 
niektorých bodov aj časovo zdĺhavé. Pri manuálnom 
dvojdimenzionálnom trekovaní v programe SIMI Motion 3D 
sme priraďovali jednotlivým vyznačeným bodom ich správny 
anatomický názov. Kontrolovali sme ich trajektóriu v 2D 
videozáznamoch jednotlivých kamier a v prípade chyby sme 
opravili súradnice RAW dáta jednotlivých markerov. Takto 
sme postupovali rovnako na všetkých videozáznamoch. Ak 
nebol reflexný bod dostatočne viditeľný, alebo bol zakrytý inou 
časťou tela a softvér ho nerozoznal, museli sme ho zadávať 

Tanečníčka 1 Tanečníčka 2

Vek 29 24

Tanečný vek 21 18

Telesná výška [cm] 172 162

Telesná hmotnosť [kg] 58 53

Tab. 1
Charakteristika tanečníčok

Akromion 9, 10 Bod na akromiálnom výbežku lopatky

Radiale 8, 11 Bod na hornom okraji hlavičky vretennej kosti

Stylion 7, 12 Bod na dolnom okraji vretennej kosti

Iliocristale 3, 4 Bod na vonkajšej hrane panvy

Fibula 2, 5 Bod na proximálnom konci predkolenia

Malelleolus 1, 6 Bod na hrote vonkajšieho členka

Tab. 2
Antropometrické body

Obr. 1
Body pre trekovanie a digitalizáciu

Tanečný športl Na poli vedy

Obr. 2
Trekovanie pohybu z 8 priemyselných kamier

manuálne. Po zadefinovaní všetkých viditeľných bodov pri 
dvojdimenzionálnom trekovaní na všetkých kamerách sa 
nám vytvoril trojdimenzionálny model. Aby nám daný bod 
ukázalo v trojdimenzionálnom modeli, potrebovali sme 
definovať v SIMI Motion ten istý bod na štyroch rôznych 
videozáznamoch pre tanečníčky. V prípade nezrovnalostí 
označovania jednotlivých bodov v dvojdimenzionálnom 
trekovaní sa nám v modeli ukázala chyba. Preto sme 
konkrétne body museli často krát označiť na štyroch 
až šiestich videozáznamoch, aby sa nám daný bod 
v trojdimenzionálnom modeli zobrazil správne, alebo sme 
museli nájsť chybne označený bod a opraviť ho.

Na spracovanie a vyhodnotenie údajov sme použili 
program SIMI Motion 3D. Každá tanečníčka urobila jeden 
meraný pokus a jeho kvalitu hodnotil medzinárodný 
rozhodca s dlhoročnými skúsenosťami. V prípade, že 
obrat nezodpovedal kritériám hodnotenia rozhodcu, mala 
tanečníčka ďalšiu možnosť na jeho vykonanie. Na základe 
grafického znázornenia sme získali 3D model, ktorý vznikol 
automaticky alebo manuálne trekovaním statických 
bodov markerov na tele tanečníčok. Pre podrobnú analýzu 
obratov sme použili kino gramy (obrázok 3). V článku sa 
zaoberáme časovými, priestorovými a časovo -priestorovými 
charakteristikami v jednotlivých fázach a častiach obratov, 
ktoré sme potom analyzovali a porovnali.

V článku sa zaoberáme obratmi okolo vertikálnej osi 
dvoch tanečníčok v latinskoamerických tancoch. V našom 
výskume sme podrobne sledovali a opisovali obrat vpravo, 
pretože podľa 3D analýzy mali vybrané tanečníčky 
dominantnejšiu rotáciu vpravo. Náš výskum pomohol 
aj tanečníčkam, ktoré sa podrobili kinematickej analýze 
obratov okolo vertikálnej osi na pravej a ľavej nohe na 
Masarykovej univerzite v Brne v laboratóriu biomotoriky. 
Z videoanalýzy sme mohli vidieť všetky technické chyby, 
ktoré voľným okom za normálnych podmienok nie je možné 
vidieť. Pomocou osem priemyselných vysokorýchlostných 
kamier sme zaznamenali ich pohyb od začiatku vykonania 
obratu až po samotný koniec a tak mali tanečníčky 
možnosť vidieť svoje obraty aj z iného pohľadu uhla, čo 
im v budúcnosti môže pomôcť. Kinematickú analýzu 
obratov okolo vertikálnej osi sme rozdelili do viacerých 
fáz, pre lepšiu transparentnosť a ľahšie porovnanie 
medzi našimi sledovanými tanečníčkami. Sledovali sme 
časové, priestorové a časovo -priestorové charakteristiky 
v kľúčových fázach. Z časovo -priestorových charakteristík 
sme zaznamenávali rýchlosť a zrýchlenie pohybu.

VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA

Časové charakteristiky
Tanečníčka 1
Obrat vpravo o 360° sme si rozdelili do ôsmich fáz, 
ktorým sme pridelili časové charakteristiky. Určili sme 
si časové trvanie každej fázy a moment ich ukončenia. 

Obr. 2
Štatistická významnosť VO2 max [ml/min/kg] po ročnej tréningovej intervencii

Vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0882/14: Zmeny hladín microRNA a špecifických 

biochemických parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov 
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Výsledky meraní biochemických parametrov uvádzame v tabuľke 4 a 5. 

 

Tab. 4 Základné štatistické charakteristiky biochemických parametrov  - glukóza 

  Glukóza  mmol/l 

  vstup  výstup diferencia 

Me 3,90 4,50 -0,50 

Min. 2,90 2,90 -2,00 

Max. 6,20 5,00 2,70 

Vr 9,10 7,90 4,70 

Priemer 4,18 4,33 -0,12 

Sm. od.  1,06 0,65 1,45 

 

Tab. 5 Základné štatistické charakteristiky biochemických parametrov - laktát 

  Laktát  mmol/l 

  vstup  výstup diferencia 

Me 2,00 1,60 0,60 

Min. 1,60 1,30 -0,10 

Max. 3,20 2,40 0,90 

Vr 4,80 1,10 1,00 

Priemer 2,22 1,73 0,49 

Obr. 2 Štatistická významnosť VO₂ max [ml/min/kg]  po ročnej tréningovej intervencii 

 

Obr. 3
Zobrazenie obratu pomocou kinogramov

Časové charakteristiky jednotky [s]

Fáza 1 - základné postavenie 0

Fáza2 - začiatok pohybu hornou končatinou 0,12

Fáza 3 - začiatok pohybu v panve a DK 0,32

Fáza 4 - prinoženie 0,51

Fáza 5 - obrat o 180° 0,58

Fáza 6 - koncová pozícia chodidiel 1,02

Fáza 7 - koncová pozícia v panve 1,07

Fáza 8 - koncová pozícia HK 1,14

Tab. 3
Časové ukazovatele obratu okolo vertikálnej osi vpravo tanečníčky 1

Časové charakteristiky jednotky [s]

Fáza 1 - základné postavenie 0

Fáza2 - začiatok pohybu hornou končatinou 0,19

Fáza 3 - začiatok pohybu v panve a DK 0,35

Fáza 4 - prinoženie 0,51

Fáza 5 - obrat o 180° 0,63

Fáza 6 - koncová pozícia chodidiel 0,90

Fáza 7 - koncová pozícia v panve 0,95

Fáza 8 - koncová pozícia HK 1,15

Tab.  4
Časové ukazovatele obratu okolo vertikálnej osi vpravo tanečníčky 2
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Tanečný športl Na poli vedy

Obrat tanečníčky sme merali v laboratórnych podmienkach 
v rovnakom čase a v rovnakom vykalibrovanom priestore 
o objeme 15, 8313 m3 s rovnakou chybou SD (standard 
devidation): 3,45 mm.

Obrat okolo vertikálnej osi doprava urobila tanečníčka za 
1,14 s. Celý pohyb sme rozdelili do ôsmych fáz pre lepšiu 
transparentnosť a aby sme vedeli jednotlivým fázam priradiť 
stručný komentár. Základné postavenie tanečníčky sme 
zachytili v čase, keď zaujala pozíciu tesne pred začiatkom 
pohybu. Od tejto fázy sme sledovali priebeh pohybu a označili 
sme ďalších 7 fáz. Rozdiel medzi prvou a druhou fázou bol 
0,12 s. Pohyb panvy a dolnej končatiny sme označili ako fáza 
3, ktorá trvala od základného postavenia 0,32 s. Fáza 4, ktorá 
bola charakteristická priložením ľavého chodidla k stojnej nohe 
trvala 0,51 s od začatia pohybu. Najväčší časový rozdiel medzi 
fázami bol 0,44 s, konkrétne medzi fázou 5 a fázou 6. Fáza 5 
nám charakterizuje kľúčovú pozíciu, ktorú sme si sami určili 
pre lepšiu orientáciu počas priebehu pohybu. Túto pozíciu 
sme nazvali ako obrat o 180° od východiskovej polohy a jej 
časová hodnota bola 0,58 s. V tejto fáze sme si všímali, v akom 
postavení sú paže, dolné končatiny a trup. Fáza 6 začínala 
v okamihu, keď sa ľavá noha zastavila vysunutím bočne do 
strany v čase 1,02 s. Od tohto okamihu sa pohyb tela začal 
spomaľovať a nasledovala ďalšia fáza - koncová pozícia panvy, 
pre nás fáza 7. Pre túto fázu sme zvolili čas 1,07 s. Poslednú fázu 
sme určili ako koncovú pozíciu hornej končatiny, keď sa pohyb 
úplne zastavil. Najmenší časový moment bol medzi fázou 6 
a fázou 7, kde sme zaznamenali rozdiel 0,05 s. Voľným okom by 
sme si to nevšimli, že koncová pozícia panvy a koncová pozícia 
dolnej končatiny sú v rozdielnych časových hodnotách.

Tanečníčka 2
Tanečníčka 2 urobila obrat okolo vertikálnej osi doprava za 
1,15 s. Je to veľmi podobný čas s tanečníčkou 1, ktorej rotácia 
trvala o 0,01 s menej. Tanečníčka 2 zaujala základné postavenie, 
ktoré sme označili 0,00 s a od tejto fázy sme zaznamenávali 
nasledujúce časové charakteristiky. Druhá fáza, ktorú sme 
pomenovali ako začiatok pohybu hornou končatinou trvala 
od základného postavenia 0,19 s, čo bolo neskôr ako u prvej 
tanečníčky. Fáza 3, ktorú sme považovali za začiatok pohybu 
panvou a dolnou končatinou, sme zaznamenali v čase 0,35 s 
od východiskovej pozície. Potom nasledovalo priloženie ľavého 
chodidla k stojnej pravej nohe a to sme označili vo fáze 4, ktorej 
časová hodnota mala 0,51 s. Najdlhšia časová dĺžka bola medzi 
fázou 5 a fázou 6, tak isto ako pri prvej tanečníčke. Fázu 5 sme 
nazvali obratom o 180°, pretože tanečníčka stála chrbtom 
k východiskovej pozícii. Čas, keď sme fázu 5 označili, bol 0,63 s. 
Pre nás to znamená, že obidve tanečníčky sa z obratu o 180° 
do koncovej pozície dolnou končatinou pohybovali najdlhšie. 
Najkratší časový rozdiel bol medzi fázou 6 a fázou 7, ktorý 
predstavoval len 0,05 s. Tu nastala zhoda s tanečníčkou 1, ktorá 
mala tiež najkratší časový rozdiel medzi šiestou a siedmou 
fázou. Siedma fáza trvala od 0,97 s a nazvali sme ju ako koncová 
pozícia v panve. Čas trvania od fázy 7 po poslednú fázu 8 bol 
0,2 s, u tanečníčky 1 to bolo 0,07 s. Podľa videoanalýzy pohyb 
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Ťažisko X Y Z

1. 0,32 m 1,43 m 1,02 m

2. 0,32 m 1,42 m 1,02 m

3. 0,30 m 1,44 m 1,01 m

4. 0,33 m 1,49 m 1,01 m

5. 0,34 m 1,49 m 1,02 m

6. 0,25 m 1,49 m 1,02 m

7. 0,24 m 1,49 m 1,02 m

8. 0,23 m 1,48 m 1,22 m

Tab. 5
Priestorové zmeny obratu vpravo – ťažisko tanečníčky 1

Ťažisko X Y Z

1. 0,39 m 1,66 m 0,99 m

2. 0,39 m 1,67 m 0,99 m

3. 0,37 m 1,68 m 0,99 m

4. 0,38 m 1,74 m 0,98 m

5. 0,4 m 1,7 m 0,95 m

6. 0,4 m 1,67 m 0,98 m

7. 0,4 m 1,63 m 0,98 m

8. 0,4 m 1,63 m 0,98 m

Tab. 7
Priestorové zmeny obratu vpravo – ťažisko tanečníčky 2

Kľúčové fázy Dĺžka - trajektória ťažiska

1. 0 m

2. 0,003 m

3. 0,03 m

4. 0,1 m

5. 0,12 m

6. 0,24 m

7. 0,25 m

8. 0,26 m

Tab. 6
Priestorové zmeny obratu vpravo – trajektória ťažiska tanečníčky 1

Kľúčové fázy Dĺžka - trajektória ťažiska

1. 0 m

2. 0,005 m

3. 0,029 m

4. 0,087 m

5. 0,141 m

6. 0,2 m

7. 0,214 m

8. 0,251 m

Tab. 8
Priestorové zmeny obratu vpravo – trajektória ťažiska tanečníčky 2

rýchlosť ťažiska [ m/s ] [ m/s ] [ m/s ] [ m/s ]

fáza pohybu X Y Z abs

1. -0,01 -0,01 -0,001 0,01

2. -0,02 -0,01 -0,02 0,003

3. -0,16 0,24 -3,87 0,03

4. 0,33 0,08 0,06 0,1

5. -0,31 -0,02 -0,02 0,12

6. -0,16 -0,14 0,04 0,26

7. -0,24 -0,07 0,04 0,05

8. -0,11 -0,1 0,03 0,01

Tab. 9
Rýchlosť ťažiska v jednotlivých fázach tanečníčky 1

rýchlosť ťažiska [ms-2 ] [ms-2 ] [ms-2 ] [ms-2 ]

fáza pohybu X Y Z abs

1. -0,26 0,09 0,01 0,13

2. 0,03 0,41 -0,26 0,07

3. -0,77 1,45 1,21 1,64

4. -5,7 -2,44 0,92 5,93

5. -9,09 0,59 -3,01 9,19

6. -0,21 1,34 0,21 -0,7

7. 1,6 1,29 -0,34 -2,06

8. -2,21 -2,6 0,53 3,4

Tab. 10
Zrýchlenie ťažiska v jednotlivých fázach tanečníčky 1

1 dĺžku časových hodnôt väčšiu. V poslednej fáze tanečníčka 2 
ukončila rotáciu o 0,01 s neskôr ako tanečníčka 1.

Priestorové charakteristiky

Tanečníčka 1
Tanečníčku 1 sme sledovali počas celej rotácie vpravo na osi 
X,Y a Z. Na osi X sa hodnoty ťažiska sa pohybovali od 23 cm do 
33 cm. Najväčšie vychýlenie sme zaznamenali vo fáze 4. Naopak, 
najmenšia hodnota na osi X bola v poslednej ôsmej fáze. Os Y 
nám znázorňovala zmeny ťažiska vpravo alebo vľavo. Hodnoty 
sa pohybovali od 1,42 m do 1,49 m. Na osi Z sme sledovali výšku 
ťažiska, kde sa nám hodnoty pohybovali od 1,01 m do 1,22 m.

Trajektória ťažiska tanečníčky 1 mala v druhej fáze 0,003 m, čo 
bola najmenšia zaznamenaná hodnota v tejto priestorovej zmene. 
Najväčšia priestorová zmena nastala vo fáze osem, keď mala 
trajektória ťažiska 0,26 m. Hodnoty sa od začiatku pohybu po 
koniec rotácie postupne zväčšovali.

Tanečníčka 2
Tanečníčka 2 mala priestorové zmeny ťažiska na osi X, ktoré 
charakterizuje predo zadný smer približne rovnaké, došlo len 
k malým vychýleniam. Najmenšie vychýlenie mala tanečníčka 
2 v prvej a druhej fáze, kedy ešte nedošlo k veľkému pohybu. 
Postupne sa ťažisko vychyľovalo a k najväčšiemu vychýleniu 
došlo vo fáze 5 až do fázy 8, kedy hodnota pre tieto štyri fázy 
bola 0,4 m. Na osi Y boli hodnoty od 1,63 m, ktorá bola vo fáze 
8 a 1,74 m čo bolo vo fáze 4. Priestorové zmeny ťažiska sa veľmi 
nevychyľovali z pravo ľavého smeru. Os Z mala priestorové 
zmeny ťažiska od 0,95 m do 0,99 m. Ťažisko sa na tejto osi 
vychyľovalo len veľmi málo.

Trajektória ťažiska tanečníčky 2 sa v priebehu rotácie postupne 
zväčšovala. V druhej fáze tanečníčka 2 dosahovala dĺžku ťažiska 
0,005 m. V poslednej ôsmej fáze sa trajektória zväčšila na 
0,251 m.

Časovo -priestorové charakteristiky

Tanečníčka 1
Časovo -priestorové charakteristiky nám charakterizujú rýchlosť 
pohybu v každej fáze, rýchlosť medzi jednotlivými fázami 
a zrýchlenie. Ide o tzv. časovú zmenu športovca v priestore. 
Tabuľka 9 znázorňuje rýchlosť ťažiska v jednotlivých fázach 
obratu vpravo na osi X, Y a Z. Na X -ovej osi máme jedinú 
plusovú hodnotu vo fáze 4, ktorej hodnota je 0,33 m/s. Zvyšné 
hodnoty sú mínusové. Os Y nám charakterizuje pohyb zľava 
doprava. Aj tu máme hodnoty od -0,14 m/s do 0,24 m/s. 
Hodnoty na osi Z majú tiež plusové a mínusové hodnoty. V prvej 
fáze máme 0,001 m/s, v druhej fáze -0,02 m/s. Vo štvrtej fáze 
sa pohyb ťažiska pohyboval 0,06 m/s. Fáza 5 mala mínusovú 
hodnotu a od fázy 6 zaznamenávame plusové hodnoty. Abs nám 
udávalo absolútny smer, ktorý nám popisuje rýchlosť ťažiska 
v jednotlivých fázach. V prvej fáze bola rýchlosť ťažiska 0,01 m/s, 
vo fáze dva sa rýchlosť ťažiska zmenila na 0,003 m/s. Dochádzalo 

hornej paže u tanečníčky 2 doznieval dlhšie ako u tanečíčky1.

Graf znázorňuje rozdielne časové charakteristiky oboch 
tanečníčok. Obrat okolo vertikálnej osi vpravo robili tanečníčky 
za rovnakých podmienok. Ich rozdielne hodnoty sme popisovali 
v jednotlivých fázach. Tanečníčka 1 mala časové ukazovatele 
od prvej fázy do piatej fázy kratšie. Vo fáze 4 mali tanečníčky 
totožnosť časových hodnôt. Od fázy 6 do fázy 7 mala tanečníčka 
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k zmenám a posledné tri fázy mali podobnú rýchlosť, v poradí 
0,24 m/s pre fázu šesť, 0,25 m/s fáza sedem a posledná fáza 
0,26 m/s.

Zrýchlenie ťažiska v jednotlivých fázach tanečníčky 1 bolo 
rôzne. Absolútny smer nám udáva, či došlo k zrýchleniu 
alebo spomaleniu ťažiska v jednotlivých fázach. Vo fáze 1 sme 
zaznamenali zrýchlenie 0,13 ms-2, štvrtá fáza nám popisuje 
spomalenie ťažiska a jej hodnota bola 5,93 ms-2. Fáza 5 nám 
označuje, že ťažisko tela sa zrýchlilo na 9,19 ms-2. V šiestej fáze 
došlo k spomaleniu, jej hodnota je -0,7 ms-2. Ďalej pokračovalo 
spomalenie ťažiska na -2,06 ms-2 a ôsma fáza mala zrýchlenie 
ťažiska na 3,4 ms-2.

Tanečníčka 2
Aj tanečníčka 2 mala na osi X rôzne plusové a mínusové hodnoty. 
Vo fáze 1 bola zaznamenaná hodnota -0,007 m/s. Najmenšia 
nameraná hodnota tu bola -0,043 m/s, ktorá bola vo fáze 2. 
V tretej fáze sa hodnota zmenila na 13 m/s. Najvyššia hodnota tu 
bola zaznamenaná 0,319 a to bolo vo fáze 4. Y -ová os mala v prvej 
fáze 0,01 m/s, ktorá potom stúpala až do fázy 4 na hodnotu 
0,135 m/s. V piatej fáze nastala zmena na -0,174 m/s. Fáza 6 
mala -0,281 m/s. Najnižšia hodnota bola nameraná vo fáze 7 a to 
-0,281 m/s. Posledná fáza na osi Y mala -0,009 m/s. Os Z mala 
viac plusových ako mínusových hodnôt. Na začiatku boli hodnoty 
nad nulou. V tretej fáze klesli pod nulu na -0,04 m/s. Pokračovali 
mínusové hodnoty a vo fáze 6 sa zmenila hodnota na 0,062 m/s. 
Siedma fáza mala 0,099 m/s a posledná ôsma 0,039 m/s. 
Absolútny smer nám udáva rýchlosť ťažiska tanečníčky 2. V prvej 
fáze mala tanečníčka 2 rýchlosť ťažiska 0,015 m/s. Postupne 
sa rýchlosť ťažiska zvyšovala a v tretej fáze narástla hodnota na 
0,233 m/s. V štvrtej fáze malo ťažisko rýchlosť 0,352 m/s. Tu 
došlo k spomaleniu a od nasledujúcej fázy sa rýchlosť ťažiska 
spomaľovala. V ôsmej fáze bola rýchlosť ťažiska 0,063 m/s.

Tabuľka 12 znázorňuje rôzne hodnoty na osi X. Nachádzajú sa tu 
rôzne plusové a mínusové hodnoty, v prvej fáze bola nameraná 
hodnota -0,13 ms-2. V druhej fáze sa hodnota zvýšila ale 
v mínusovom intervale na -0,55 ms-2. Tretia fáza mala 0,39 ms-2 
a tu pokračovali hodnoty až do fázy 5 v plusových intervaloch. 
Vo fáze 6 došlo k zmene a hodnota mala -0,15 ms-2 zrýchlenie. 
Siedma fáza mala 0,01 ms-2 a ôsma fáza opäť mínusovú hodnotu 
-0,07 ms-2. Os Y- nová mala na začiatku plusové hodnoty, vo fáze 
1 bolo nameraná hodnota 0,09 ms-2. Fáza dva mala 0,64 ms-2 
a fáza 3 zaznamenala 2,09 ms-2. Vo fáze 4 to bolo -7,55 ms-2.  
Piata fáza mala hodnotu 10,68 ms-2, šiesta sa zmenila opäť  
na -0,81 ms-2 a posledné dve fázy mali plusové hodnoty a to 
0,06 ms-2. Os Z, ktorá znázorňuje výšku mala väčšinou plusové 
hodnoty. V prvej fáze 0,01 ms-2, druhá fáza 0,84 ms-2 a tretia 
mala 1,63 ms-2. Nasledovali hodnoty v mínusových intervaloch, 
štvrtá fáza mala -1,56 ms-2, piata fáza -6,66 ms-2. Fáza 6 mala 
veľkosť 0,93 ms-2 a siedma fáza 0,11 ms-2. Posledná fáza na osi 
Z mala hodnotu -0,44 ms-2. Abs. nám popisuje zrýchlenie ťažiska 
vo všetkých fázach. Prvá fázu popisuje zrýchlenie ťažiska  
0,12ms-2. Druhá fáza má hodnotu 0,84 ms-2, v tretej fáze sa 
zrýchlenie ťažiska zmenilo na 1,63 ms-2. V štvrtej a piatej fáze 

došlo k spomaleniu ťažiska, a od fázy 6 máme zase zrýchlenie.  
Vo fáze 6 je hodnota zrýchlenia ťažiska 0,93 ms-2 a v poslednej 
fáze je spomalenie ťažiska na -0,44 ms-2

Na Slovensku sa prvýkrát zaoberal 2D analýzou v tanečnom 
športe Špánik (2009), ktorý zdokumentoval varianty techniky 
jednotlivých tanečných figúr v štandardných tancoch a tak prispel 
k skvalitneniu tréningového procesu. Keďže my sme sa zaujímali 
3D analýzou obratov v latinskoamerických tancoch, nie je možné 
porovnávať výsledky týchto prác navzájom. Biomechanickou 
analýzou obratu „Grand rond de jambe“ v balete sa zaoberala 
Wilson et. al (2004), identifikovali pomocou šiestich kamerových 
zariadení rôzne stratégie používané medzi piatimi skúsenými 
a piatimi začínajúcimi tanečníkmi v balete a na základe 
výsledkov vytvorili protokol pre biomechanickú analýzu v balete. 
Sledovali horizontálne a vertikálne uhly a panvu. Dospeli 
k výsledkom, že skúsení tanečníci vykonali požadovaný pohyb 
bez problémov vďaka ich ohybnosti. Rovnako sa biomechanikou 
na Slovensku zaoberali odborníci v športovom aerobiku, rock 
and rolle alebo v športovej gymnastike. Dzvoník (2014) sa 
zaoberal kinematickými charakteristikami cvičebného tvaru 

rýchlosť ťažiska [ m/s ] [ m/s ] [ m/s ] [ m/s ]

fáza pohybu X Y Z abs

1. -0,007 0,01 0,009 0,015

2. -0,043 0,05 0,002 0,066

3. -0,13 0,189 -0,04 0,233

4. 0,319 0,135 -0,06 0,352

5. -0,038 -0,174 -0,075 0,193

6. 0,043 -0,259 0,062 0,269

7. 0,031 -0,281 0,099 0,3

8. 0,049 -0,009 0,039 0,063

Tab. 11
Rýchlosť ťažiska v jednotlivých fázach tanečníčky 2

rýchlosť ťažiska [ms-2 ] [ms-2 ] [ms-2 ] [ms-2 ]

fáza pohybu X Y Z abs

1. -0,13 0,09 0,01 0,12

2. -0,55 0,64 0,84 0,84

3. 0,39 2,09 1,63 1,63

4. 0,25 7,55 1,56 1,56

5. 0,64 10,68 6,66 6,64

6. -0,15 -0,81 0,93 0,93

7. 0,01 0,06 0,11 0,11

8. -0,07 0,94 -0,44 -0,44

Tab. 11
Zrýchlenie ťažiska v jednotlivých fázach tanečníčky 2
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Summary

The aim of our work was to investigate the spatial changes of the 
individual phases of motion at the turns around the vertical axis 
of dancers in Latin -American tanks using a three -dimensional 
kinematic analysis. The research group consisted of 2 dancers 
dedicated to Latin American dance. Dancers achieve the highest 
performance class „S“ and with their dance partners Slovakian, 
semi -finalists and finalists of the Slovak Cup participated in 
various national and international competitions in the age 
category of adults. The age of the dancer was at study time μ = 29 
and μ = 24. We assumed that the key phases are revealed in the 
turns around the vertical axis that affect the technique of their 
execution. Dancers have been subjected to cross -sectional ex post 
facto research. The research was carried out using 3D analysis at 
Masaryk University in Brno and we recorded turning around the 
vertical axis.
Key words: time spatial characteristics, dancers, latin -american 
dances, turn around the vertical axis, kinematic analysis 

„Talian“ v akrobatickom rock and rolle a na základe spracovania 
výsledkov vytvoril optimálny model techniky. V Českej 
republike sa kinematickou analýzou v športovej gymnastike 
zaoberala Šikulová (2014), ktorá analyzovala parametre 
kľúčových mikrofáz gymnastického preskoku „Yurchenko“ 
šiestich vrcholových gymnastiek z Českej republiky. Uviedla 
model realizácie preskoku a navrhla správnu metodiku nácviku 
tohto cvičebného tvaru. Pomocou priestorových, časových 
a rýchlostných charakteristík vyhodnotila výsledky a porovnávala 
ich medzi sledovanými probandkami.
Čas medzi prvou a druhou fázou tanečníčky 1 bol 0,12 s, 
a u tanečníčky 2 to bolo 0,19 s. Tretia fáza od začatia pohybu 
trvala 0,32 s pre tanečníčku 1 a 0,35 s pre tanečníčku 2. V štvrtej 
fáze došlo k zhode u oboch tanečníčok a ich časové dĺžky mali 
0,51 s. V piatej fáze mala tanečníčka 1 nameraných 0,58 s, čo bol 
nepatrný rozdiel od predchádzajúcej fázy a tanečníčka 2 dosiahla 
0,63 s od začatia pohybu. V šiestej fáze mala tanečníčka 1 vyššiu 
hodnotu ako tanečníčka 2. Časová dĺžka tanečníčky 1 bola 1,02 s 
a u tanečníčky 2 bola časová dĺžka 0,9 s. Vo fáze sedem sme 
zaznamenali u tanečníčky 1 hodnotu 1,07 s a u tanečníčky 2 
hodnotu 0,95 s. V poslednej fáze, resp. na konci obratu mala prvá 
tanečníčka hodnotu 1,14 s a tanečníčka 2 mala 1,15 s.
Časovo -priestorové charakteristiky nám zobrazili rýchlosť 
a zrýchlenie ťažiska v jednotlivých fázach. Najnižšia rýchlosť 
ťažiska bola zaznamenaná v druhej fáze a jej hodnota bola 
0,003 m/s-2. V prvej fáze bola najnižšia rýchlosť ťažiska a to 
0,015 m/s-2. Zrýchlenie ťažiska tanečníčky 1 sme zaznamenali 
v 5. fáze a jej hodnota bola 9,19 ms-2. Tu sme zaznamenali 
aj spomalenie, ktoré bolo vo fáze štyri, a to -5,93 ms-2. Pre 
tanečníčku 2 bolo zrýchlenie ťažiska vo fáze 5 najväčšie 6,64 ms-2.
Výška bokov tanečníčky 1 bola skoro v každej fáze rovnaká, jej 
hodnoty sa pohybovali od 0,92 m do 0,97 m. Tanečníčka 2 mala 
výšku bokov rozdielnu v každej fáze okrem štvrtej, kde bola výška 
oboch bokov 0,95 m a v siedmej fáze, kde bola hodnota 0,94 m.
Výsledky nášho výskumu môžu byť nápomocným materiálom pre 
ďalšie výskumné práce zaoberajúce sa kinematickou analýzou 
obratov a môžu tak prispieť k skvalitneniu tréningového procesu 
v latinskoamerických tancoch.

ZÁVER
Z časových charakteristík sme porovnávali trvanie jednotlivých 
fáz a moment trvania medzi fázami. Tanečníčka 1 vykonala cely 
obrat za 1,14 s, čo bolo o 0,01 s kratšie ako obrat tanečníčky 2, 
ktorej obrat vpravo mal dĺžku trvania 1,15 s. Časovo -priestorové 
charakteristiky nám zobrazili rýchlosť a zrýchlenie ťažiska 
v jednotlivých fázach. Tanečníčka 1 mala najvyššiu zaznamenanú 
rýchlosť vo fáze 6, kedy rýchlosť ťažiska dosahovala 0,26 m/s-2.  
Tanečníčka 2 mala najvyššiu rýchlosť ťažiska v štvrtej fáze, 
hodnota bola 0,352 m/s-2. Naše výsledky môžu byť pomocným 
materiálom pre ďalšie výskumné práce zaoberajúce sa 
kinematickou analýzou obratov a môžu prispieť k skvalitneniu 
tréningového procesu tanečníčok v latinskoamerických tancoch.

Náš výskum bol realizovaný v rámci grantovej úlohy VEGA 
1/0954/16. Biomechanická analýza pohybového výkonu 
v tancoch a gymnastických športoch.

Tanečný športl Na poli vedy
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Zimná univerziáda 
SR  2022
10. 2. 2022, BRATISLAVA

HVK Jazz Dance sólo
1. Barbora Obložinská, Juventa, Bratislava
2. Sophia Wagnerová, DanceContinent, Bratislava

Disco Dance sólo
1. Rebecca Augustínová, DEEP DANCE CLUB, Martin
2. Andrea Ponechalová, Stella, Považská Bystrica
3. Laura Šestáková, Stella, Považská Bystrica
4. Matúš Behan, Sonny, Senica

Hip Hop sólo
1. Petra Krbaťová, D.S.STUDIO, Košice
2. Zuzanka Hlavačová, Martico New Age, Martin
3. David Kováč, WANTED TANEČNÁ ŠKOLA, Zvolen / Lučenec
4. Lucia Gomolová, Lentilky, Žilina
5. Patrik Budáč, WANTED TANEČNÁ ŠKOLA, Zvolen / Lučenec
6. Anastázia Babyncová, TŠ ASSOS Nelux, Bratislava
7. Patrícia Brúderová, VŠK FTVŠ UK Lafranconi, Bratislava

ŠTT
1. Gabriel Korpas – Vanessa Murajdová, TŠK JUNILEV Levice
2. Jaroslav Ihring – Natália Varechová, TŠK STELLA Žiar nad Hronom
3. Viktor Plačko – Nina Ratkovská, TC METEOR Košice
4. Daniel Tóth – Vanesa Indrová, TK UNI -DANCE Bratislava
Semifinále
5. Martin Kollár – Ema Kollárová, TŠK STELLA Žiar nad Hronom
6. Július Litvík – Michaela Gažová, TŠK TOP DANCE Žilina

LAT
1. Artem Oberemok – Ema Tomášová, TK UNI -DANCE Bratislava
2. Jaroslav Ihring – Natália Varechová, TŠK STELLA Žiar nad Hronom
3. Marek Klič – Dominika Belková, VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava
4. Daniel Tóth – Vanesa Indrová, TK UNI -DANCE Bratislava
Semifinále
5. Imrich Rumi – Katarína Bachoríková, TK WELCOME Trnava
6. Viktor Plačko – Nina Ratkovská, TC METEOR Košice
7. Július Litvík – Michaela Gažová, TŠK TOP DANCE Žilina

Sekcia tanečného športu l Súťaže

Od roku 2008, keď sa športový tanec po prvý raz objavil v oficiálnom programe slovenskej univerziády, patrí náš šport medzi 
najsledovanejšie na tomto akademickom podujatí. V tomto roku bola hostiteľom zimnej časti Univerziády SR Bratislava – 
presnejšie Univerzita Komenského, pričom súťaže v TŠ prebehli 10. februára 2022 na pôde Fakulty telesnej výchovy a športu 
(vedúcim organizačného výboru bol Peter Olej, ktorému patrí veľká vďaka za prípravu dôstojných podmienok pre všetkých 
súťažiacich i rozhodcovské zbory). Okrem tradičného štandardu a latiny sa tento rok po prvý raz súťažilo aj troch sólových IDO 
disciplínach – jazz dance, disco a hip hop. Doznievajúca korona trocha preriedila štartovné listiny všetkých 5 súťaží, nakoniec sa 
však predsa len súťažilo a výsledky štvrtej Univerziády SR v tanečnom športe boli takéto:

    FOTOGALÉRIA
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Sekcia tanečného športu l Informuje

Brčko Gala Night 2022   
Memoriál Taukeho Turebekova
5. 3. 2022 BRČKO, BOSNA A HERCEGOVINA

WDSF WORLD  
CUP  LATIN 
2. 4. 2022 KISKUNMAJSA, MAĎARSKO

V kalendári svetovej federácie sa po dlhej prestávke 
objavil svetový pohár dospelých a na veľkú radosť našich 
reprezentantov bolo právo na jeho organizáciu pridelené 
našim južným susedom. Tí sa rozhodli zorganizovať toto 
významné podujatie v malom, asi 10 tisícovom mestečku 
Kiskunmajsa na juhovýchode Maďarska. Keďže latinská 
špička čakala na svoje zápolenie dostatočne dlho, na 
štartovnej listine SP sa objavilo celkom 25 párov z 25 krajín 
a troch kontinentov, medzi ktorými nechýbalo veľa zvučných 
mien. Slovenské farby reprezentovali na základe celkových 
výsledkov Slovenského pohára 2021 Artem Oberemok a Ema 
Tomášová z TK Uni -Dance Bratislava, pre ktorých bola 
táto súťaž zároveň premiérovým vystúpením na svetovej 
titulárnej súťaži v kategórii dospelých. Zvučných mien sa 
naši nováčikovia však nezľakli a postarali sa o prvý úspešný 
výsledok nášho národného tímu pre rok 2022, keď ziskom 
25 krížikov ako jedenásti nečakane postúpili do silne 
obsadeného semifinále. V ňom potom obsadili konečné 
dvanáste miesto, čo bolo vysoko nad predsúťažné očakávania.
Ani vo finále nebola o prekvapenia núdza. Šestica finalistov 
sa výkonnostne rozdelila na tri dvojice, ktoré potom bojovali 
v podstate medzi sebou. V súboji o piate miesto domáci 
majstri (slovinsko -maďarský pár) s prehľadom porazili 
šampiónov Azerbajdžanu (pôvodom Talianov). V boji 
o bronz pre zmenu mierne favorizovaní Estónci podľahli 2:3 
reprezentantom Nemecka. Boj o zlato mal byť podľa odhadov 
jednoznačnou víťaznou exhibíciou hongkonsko -ruských 
Kanaďanov. Tí však na všeobecné prekvapenie vyhrali len 
úvodný tanec a tak sa nečakane (ale zaslúžene) z víťazstva 
radovala rumunsko -česká dvojica Sutu a Kučerová.

Svetový pohár LAT 2022 rozhodovali:
Florencio Garcia Lopez (Nemecko), Toth Noemi Katalin 
(Rumunsko), Ariel Grabois (Izrael), Marieta Plačková 
(Slovensko), Neringa Untulienė (Litva), Laszlo Csaba 
(Maďarsko), Marko Vodnik (Slovinsko), Peter Maxwell 
(Anglicko), Zuzana Čejka Šilhanová (Česko),
CHAIRPERSON Robert Wota (Poľsko)

Výsledky – finále
1. Sutu George Eduard – Tereza Kučerová CZE 
2. Winson Tam – Anastasia Novikova CAN 
3. Dumitrescu Razvan – Jacky Joos GER
4. Konstantin Gorodilov – Polina Figurenko EST
5. Miha Zerjav – Karcagi Laura HUN
6. Andrea Bolzoni – Michelle Maritan AZE

Semifinále
7. Mihai Alexandru Cristian – Barbu Georgiana ROU
8. Alexey Korobchenko – Liana Odikadze ISR
9. Akim Pekunov – Masa Kastelic SLO
10. – 11. Adria Martos – Juline Carrel ESP
10. – 11. Vicenc Torremade – Megija Dana Morite LAT 
12. Artem Oberemok – Ema Tomášová SVK

V období, keď Slovensko ešte len pomaly vstávalo z posledného lockdownového útlmu, na Balkáne sa 
rozhodli usporiadať 5. marca multiakciu pod názvom Brčko Gala Night. Skúsený organizátor Dušan 
Radić a jeho kolegovia z SPK Mambo pripravili celodenné podujatie, ktoré počas 13 hodín priviedlo na 
parket celkom 932 tanečníkov a tanečníčok z 24 klubov 5 krajín (Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Srbsko, 
Estónsko a Slovensko).

Okrem bežných bodovacích súťaží a súťaží sólo dievčat a malých formácií mohlo plné hľadisko športovej haly vidieť aj národný 
šampionát Bosny a Hercegoviny v kategóriách mládež a juniori a vo večernej časti programu tiež hlavný magnet súťažného 
dňa – medzinárodnú súťaž dospelých a juniorov v ŠTT a LAT pod názvom Memoriál Taukeho Turebekova. Slovenský 
reprezentant kazašského pôvodu, ktorý v apríli minulého roku tragicky skonal, bol so svojou partnerkou Sofiou Imbondo 
víťazom prvého ročníka Gala a na Balkáne mal množstvo fanúšikov a kamarátov. Sympatické gesto pomenovať po ňom jednu 
z populárnych súťaží veľmi pozitívne zarezonovalo u Taukeho rodičov aj v jeho slovenskom klube Uni -Dance Bratislava. 
Spoločne preto venovali do súťaže špeciálne krištáľové trofeje, ktoré bol priamo na podujatí odovzdať najlepším párom 
viceprezident SZTŠ p. Petr Horáček.

V dospelej kategórii mala súťaž veľmi solídnu úroveň, keďže v nej štartovalo viacero renomovaných párov. Hlavnú cenu 
v ŠTT si vybojovali úradujúci majstri Srbska Petar Marjanović a Weronika Sagan. Latinskú časť súťaže s prehľadom ovládol 
taliansky pár v službách BiH Giacomo Lazzarini a Ornella Maretta. Bez ocenenia nezostali ani jediní reprezentanti Slovenska 
v tejto súťaži Shon Burshteyn a Ágnes Zakar (Talent Factory Dance Team), ktorí sa po veľmi dobrom výkone mohli radovať zo 
striebra.

Vysoká úroveň organizácie a skvelá „južanská“ atmosféra boli dôstojnou kulisou netradičnému podujatiu, ktoré potešili 
predjarnú Európu i svetové „tanečné nebo“ .



Majstrovstvá SR 2022 
v latinskoamerických tancoch
V minulom roku posledný, v tomto roku prvý sólový šampionát hostila nádherná Aréna Poprad a ako býva v prípade 
podtatranských súťaží dobrým zvykom, organizácia aj atmosféra boli excelentné. Skúsený realizačný tím Solus Dance 
Academy vedený pánom Jozefom Solusom sa opäť blysol krásnym dizajnom sály a množstvom vychytávok, za čo im patrí 
úprimný obdiv a vďaka.

Okrem organizácie treba oceniť aj výkony párov, ktoré v mnohých kategóriách (aj napriek pretrvávajúcim pandemickým 
opatreniam) dosahovali solídnu úroveň.

Sekcia tanečného športu l Súťaže

MSR Deti II
Na štart tejto kategórie sa postavilo celkom 14 párov z 11 klubov, ktoré bojovali v troch kolách o titul majstra SR v tejto 
disciplíne iba po druhý raz. Úroveň párov predkola a semifinále možno označiť ako kolísavú. Väčšine súťažiacich na tejto 
úrovni zatiaľ pochopiteľne chýba potrebná súťažná prax. Šestica finalistov postupovala jasným rozdielom (rozdiel medzi 
posledným postupujúcim a zvyšnými semifinalistami bol 9 a viac krížikov).
Páry na šiestom až treťom mieste (Markovci, Korim a Trávníková, Juhás a Krajcárová, Švihra a Nikorovičová) získavali pestrú 
paletu známok, no skating určil ich pozíciu pomerne jednoznačne. K veľkému a veľmi tesnému súboju došlo len o bronzovú 
pozíciu medzi reprezentantmi Ellegance a Ardenzy. Prvé dva páry boli odčlenené známkami aj výkonom a spoločne vyzbierali 
aj najviac jednotiek. Strieborní Klein s Karabovou disponujú čistým technickým základom, ich prejav je však zatiaľ menej 
expresívny. Víťazní Susányiovci pôsobili veľmi energicky a zlato získali najmä vyrovnanému výkonu vo všetkých štyroch 
tancoch.

Finále
1. Ján Susányi – Veronika Susányi FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA
2. Klein Krištof – Kristína Karabová Talent Factory Dance Team
3. Lukáš Švihra – Dominika Nikorovičová KTŠ Ardenza
4. Ján Juhás – Viktória Krajcárová TK ELLEGANCE Košice
5. Samuel Korim – Veronika Trávníková TC METEOR Košice
6. Ján Marko – Eliška Marková KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA

Na súťažiach rozhodoval rozhodcovský zbor v tomto zložení:
Karina Rubio (Španielsko), Kaspars Berzups (Lotyšsko), Polina Afonina (Moldavsko), Antun Marki (Chorvátsko), Kevin Juul 
(Južná Afrika), Juraj Fáber (Banská Bystrica), Dušan Paška (Trenčín), Milan Bačiak (Bratislava), Stella Víťazková (Žiar nad 
Hronom), Marieta Plačková (Košice), Tomáš Surovec (Nitra), Kristína Takáč Horvátová (Michalovce), Pavel Imre (Lučenec)

Ján Susányi – Veronika Susányi
Majstri SR 2022 v LAT v kategórii Deti II

Daniel Beissel – Sofia Zubčáková
Majstri SR 2022 v LAT v kategórii Juniori I

(Foto z MSR LAT: Jozef Harangozó)

    FOTOGALÉRIA

Fotgrafie nájdete na https://jozefharangozo.smugmug.com/2022-MSR-LAT
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MSR JUNIORI I
V tradične silne početne zastúpenej vekovej kategórii v tomto roku súťažilo 21 párov z 13 klubov, pričom ich úroveň v prvých 
dvoch kolách bola veľmi vyrovnaná, nie však výnimočná. Väčšine párov chýbal silný technický a posturálny základ, čo sa 
prejavilo aj na kvalite výkonov. Zo semifinále sa najbližšie výkonom k finále priblížili Greguš a Strompová, ktorým chýbal na 
postup do top 6 jediný krížik.
Páry na piatom a šiestom mieste (Slovenský a Schwartz, resp. Ruman a Paučíková) si vo finále jasne držali pozíciu počas 
všetkých 5 tancov a vyššie priečky neohrozili. Zemiakové medaily si vytancovali Kupec a Foltýnová, ktorí v prvých dvoch 
tancoch útočili na bronz, v závere však strácali body najmä vďaka nestabilnému postaveniu (33444). O niečo kompaktnejší 
výkon podali Wünsch so Suchanovou, ktorí po slabšom úvode výborne zvládli záver finále a od striebra ich delil len vlások 
(44222). Strieborné medaily nakoniec so šťastím vybojovali Brhlík a Síkelová (22333). Absolútne víťazstvo ziskom 55 jednotiek 
pripadlo páru Beissel a Zubčáková, ktorí predviedli výkon na úrovni inej galaxie – svojich súperov prekonali technicky, 
rytmicky aj prejavom. Ak budú mať dosť času a správne vedenie, mohli by byť prísľubom aj pre výsledky na medzinárodných 
parketoch.

Finále
1. Daniel Beissel – Sofia Zubčáková VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava
2. Peter Brhlík – Nina Síkelová Dance Attack Lučenec
3. Nino Wünsch – Laura Suchanová SHOW DS TEAM
4. Lukáš Kupec – Alexandra Foltýnová VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava
5. Michal Ruman – Zuzana Paučíková KTŠ Ardenza
6. Ján Slovenský – Kira Schwartz SHOW DS TEAM

MSR JUNIORI II
Aj súťaž v tejto kategórii bola súťaž trojkolová. Súťažilo v nej 17 párov z 13 klubov. Neúprosný postupový kľúč, vďaka ktorému 
sa postupovalo hneď do semifinále, zanechal v predkole aj niektoré ostrieľané páry výkonnostného stredu. Zo semifinalistov sa 
potom k finále najbližšie priblížili Zboray a Mitýľová (19x) a Šulek a Ondrušová (22x).
Finálovú šesticu vekovo aj výkonnostne uzavreli Katona a Janíková, elegantný pár s pozitívnym lookom, ktorý potrebuje 
technicky vyzrieť. Progresom v partneringu a koordinácii pozitívne prekvapili Dobrotka a Butorová na piatom mieste. Veľkým 
prísľubom sa ukazujú byť aj Tokár a Vinczeová, ďalší z párov, ktorí tancujú v tejto kategórii prvý rok.
O sadu medailí zviedli strhujúci a vyrovnaný boj tri páry, ktoré naznačovali vysoké ambície už na jesenných kolách SLP. Svoju 
prvú spoločnú medailu a taktiež prvú medailu pre materský klub vybojovali a bronzové priečky obsadili Bačiak a Vilémová 
(33322). Raketový štart medzi špičku slovenského juniorského tanca potvrdili ziskom striebra Horváth a Shabatko, ktorým 
titul unikol o jediný bod (12213). Zo zisku zlata sa nakoniec radovali Kmeťka a Polláková – atraktívny vysoký pár, ktorý 
vzhľadom na krátky čas spoločného pôsobenia predviedol nateraz svoje maximum (21131).

Sekcia tanečného športu l Súťaže

Peter Brhlík – Nina Síkelová
Vicemajstri SR 2022 v LAT v kategórii Juniori I

Rastislav Horváth – Yeva Shabatko
Vicemajstri SR 2022 v LAT v kategórii Juniori II

Marco Kmeťka – Viktória Polláková
Majstri SR 2022 v LAT v kategórii Juniori II
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Finále
1. Marco Kmeťka – Viktória Polláková KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA
2. Rastislav Horváth – Yeva Shabatko TK UNI ‑DANCE Bratislava
3. Sean Bačiak – Veronika Vilémová TC ELEGANZA Bratislava
4. Tomáš Tokár – Sofia Vinczeová Dance Attack Lučenec
5. Igor Dobrotka – Vanessa Butorová KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA
6. Jakub Koloman Katona – Dominika Janíková Dance studio DIAMOND

MSR MLÁDEŽ
Necelá dvadsiatka súťažných párov (19) zo 14 slovenských klubov sa postavila na štart ostro sledovanej mládežníckej kategórie, 
aby v troch kolách zabojovala o uvoľnený trón a dve miestenky na ME a MS. Zatiaľ čo v predkole skončila púť zväčša menej 
skúsených mladých latinárov, semifinále ponúklo rozhodcovskému zboru celú plejádu štýlov a slušné množstvo vyrovnaných 
párov, z ktorých však európsku technickú úroveň spĺňalo len zopár neskorších finalistov. Aj v tejto kategórii sa top 6 oddelilo 
od ostatných semifinalistov bariérou desiatich a viac krížikov. Najbližšie sa k vysnívanému finále priblížili Packa a Vrablanská 
(21x) a Maruščák a Andrášová (14x).
Vo finále obsadili šiestu priečku vlaňajší juniorskí majstri Mandinec a Satinová – atraktívny pár s dobrým drivom, u ktorého 
však začína rušiť zväčšujúci sa výškový rozdiel. Piatu pozíciu si rutinným výkonom vytancovali Kuniak a Nemravová, ktorí 
tentoraz pôsobili síce elegantne, ale málo dynamicky. O bronz zviedli tesný súboj Szekeres a Soukupová (33444) s Dušom 
a Ondrušovou(44333), pričom v novozámockom páre jasne dominoval dynamický partner, ktorému prestávka v súťažení 
očividne prospela. Reprezentanti Interklubu prezentovali inú platformu technického ponímania súčasnej latiny. Nová výrazná 
partnerka príjemne prekvapila.
Do posledného tanca a o každú známku sa bojovalo aj o najvyššie priečky a aj tu každý z párov reprezentoval iné tanečné 
poňatie. Strieborní Shabatko s Rabárovou (21221) boli kondične najlepšie pripravený pár šampionátu a ich víťazstvo v čači 
a jive bolo prekvapivé, ale plne zaslúžené. Víťazní Indro a Ferjancová (12112) majú oveľa viac skúseností, čo bolo základom ich 
dobrého výkonu. Vysoký a elegantný pár bol taktiež kvalitne pripravený a súboj o zlato bol preto napínavý až do posledných 
taktov. Uvidíme, ako dopadne vzájomné zápolenie týchto rivalov na medzinárodných šampionátoch…

Finále
1. Dominik Indro – Liana Ferjancová FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA
2. Maksym Shabatko – Lucia Rábarová TK UNI ‑DANCE Bratislava
3. Jakub Duša – Linda Ondrušová INTERKLUB Bratislava
4. David Szekeres – Karin Soukupová TŠK VIVA Nové Zámky
5. Oliver Kuniak – Valentína Nemravová PegaFun Dance Group Martin
6. Elias Robert Mandinec – Elizabeth Satinová FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA

Sekcia tanečného športu l Súťaže

Maksym Shabatko – Lucia Rábarová
Vicemajstri SR 2022 v LAT v kategórii Mládež

Dominik Indro – Liana Ferjancová
Majstri SR 2022 v LAT v kategórii Mládež
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MSR SENIORI I
4 páry zo 4 klubov si zmerali sily priamo vo finále, pričom výsledky boli pomerne jednoznačné. Na štvrtom mieste skončil 
vo všetkých piatich tancoch pár Blesák a Fialová, ktorý postupne získava súťažnú rutinu. Bronz rovnako vo všetkých 
tancoch získali Nemrava a Ivanovičová, ktorým prechod do seniorskej kategórie prospel. Striebro (a víťazstvo v paso doble) 
si vybojovali Ďuriš s Klimovou, súťažiaci v tejto kategórii už druhú sezónu. Premiéra sa mimoriadne vydarila Borsekovi 
s Golianovou, ktorí zavŕšili svoju prvú súťaž víťazstvom v štyroch tancoch.

Finále
1. Juraj Borsek – Ľubica Golianová FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA
2. Róbert Ďuriš – Margaréta Klimová KLIMO DANCE STUDIO Bratislava
3. Roland Shane Nemrava – Júlia Ivanovičová INTERKLUB Bratislava
4. Karol Blesák – Marketa Fialová ELITE DanceTeam Slovakia

MSR SENIORI II
V tejto vekovej kategórii súťažilo 5 párov z 5 klubov priamo vo finále. Poradie v jednotlivých tancoch bolo až na jednu výnimku 
konštantné. Potešil návrat Pšenákovcov. Na konci finále si manželia Bérešovci pripísali na svoje konto jubilejný – desiaty 
majstrovský seniorský titul.

Finále
1. František Béreš – Miriam Bérešová TC METEOR Košice
2. Peter Pšenák – Drahoslava Pšenáková TŠK TIFFANY Nová Baňa
3. Branislav Košťál – Alena Košťálová TŠK TOP DANCE Žilina
4. Marián Orlický – Ľubica Orlická INTERKLUB Bratislava
5. Miroslav Nosáľ – Eva Nosáľová Dance Attack Lučenec

Sekcia tanečného športu l Súťaže

Juraj Borsek – Ľubica Golianová
Majstri SR 2022 v LAT v kategórii Seniori I

František Béreš – Miriam Bérešová
Majstri SR 2022 v LAT v kategórii Seniori II
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MSR SENIORI III
Priateľské zápolenie 3 párov z 3 klubov nebolo dramatické, nechýbal mu však náznak mierneho napätia v boji o zlato a aj 
ostatné hodnotenia boli rozhádzané. Bronzoví Lukačko a Mašlonková získali dovedna 25 dvojok a dokonca dve jednotky! 
Strieborní Moder a Rebrová dokázali zvíťaziť v rumbe a v jive, zlatí Frtúsovci skórovali v sambe, v čači a v paso doble. Všetky 
tri páry pozitívne prekvapili dobrou kondičnou pripravenosťou.

Finále
1. Igor Frtús – Beáta Frtúsová Dance Attack Lučenec
2. Ľudovít Moder – Andrea Rebrová TK M ‑DANCE Hlohovec
3. Ladislav Lukačko – Danica Mašlonková TK IMPULZ pri OZ SORIMA Rimavská Sobota

MSR Do 21 rokov
Táto veková kategória v tomto roku prilákala len 13 párov z 10 klubov a tak sa bojovalo priamo o finále. Použitie AJS 3.0 
už v semifinále ako v prvom kole sa ukázalo diskutabilné. Bodové hodnoty jednotlivých párov však jednoznačne vymedzili 
finálovú šesticu, čo nakoniec páry na prvých nepostupových miestach (Lindevang s Kolesárovou a Chovan s Vozárovou) museli 
iba ticho rešpektovať.
Finalisti na 3. až 6. mieste sa zoradili s odstupom vždy cca 1 bodu (139,222 – 136,683 b.). Rumi a Bachoríková sa radovali 
zo sólového latinského finále, Balažovjech a Hrnčiríková sa úspešne predstavili ako novozložený pár, Demečko s Dudášovou 
tradične ťažili zo skvelého expresívneho prejavu a temperamentu. Kis a Nagyová rovnako ako Kolozsváry a Petrová so cťou 
zvládli prvú súťaž v novej vyššej vekovej kategórii. Strieborný pár navyše pridal aj sľubné skóre 143,500 b.
Neohrozenými víťazmi sa podľa očakávania stali súrodenci Budovci, ktorých skóre 155,024 b. v plnej miere naznačuje kvalitu 
ich výkonu na popradskom parkete.

Finále
1. Patrik Buda – Silvia Budová TK UNI ‑DANCE Bratislava
2. Mátyás Kolozsváry – Nikola Petrová Talent Factory Dance Team
3. Tamás Kristóf Kis – Mária Nagyová TŠK VIVA Nové Zámky
4. Adam Demečko – Rebeca Dudášová FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA
5. Milan Balažovjech – Vendulka Hrnčiríková TK DUKLA Trenčín
6. Imrich Rumi – Katarína Bachoríková TK WELCOME Trnava

Sekcia tanečného športu l Súťaže

Igor Frtús – Beáta Frtúsová
Majstri SR 2022 v LAT v kategórii Seniori III

Patrik Buda – Silvia Budová
Majstri SR 2022 v LAT v kategórii Do 21

Mátyás Kolozsváry – Nikola Petrová
Vicemajstri SR 2022 v LAT v kategórii Do 21
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MSR DOSPELÍ
Do najatraktívnejšej súťaže dňa sa registrovalo celkom 19 párov z 15 klubov. V prvom kole sa hodnotilo skatingom, 
v semifinále a finále systémom AJS.
Na úvod trochu prekvapilo, že páry Valach a Biela, Rumi a Bachoríková a Balažovjech a Hrnčiríková nepostúpili do semifinále. 
Zo semifinalistov sa najbližšie k postupu priblížili Ihring a Varechová. Solídnym výkonom opäť potešili aj Kis a Nagyová.
Finále malo skvelú atmosféru, bodovo však neprinieslo väčšie prekvapenia a celkovou úrovňou bolo len ozvenou zlatej 
medzinárodnej éry slovenskej latiny. Generačná výmena na špici našej latinskej scény je citeľná už niekoľko rokov, 
napriek tomu páry podali solídne výkony a na šampionát dorazili v dobrej forme. Nesmiernu radosť z prvého dospeláckeho 
finále v latine iste zažívali Nálepka a Britaňáková, ktorí výsledkovo uzavreli finále. Páry na piatom mieste (Budovci) a na 
štvrtom mieste (Oberemok a Tomášová) si vymenili poradie z MSR 2021. Oboch treba pochváliť za technický progres 
a postupne dozrievajúcu prezentáciu. Bronzová priečka a životný výkon – tak možno stručne zhodnotiť tretie miesto Cipára 
a Kožušníkovej (157,733 b). Prvá medaila bola zaiste satisfakciou pre tento sympatický svedomitý pár, hodnotenia na 
prvé miesto niektorými arbitrami sa však v kontexte súťaže a celkovej úrovne párov javí ako značne neadekvátne. Striebro 
s prehľadom obhájili Štec a Popova s vysokým skóre 160,209 b., rovnako zlato opakovane získali Burshteyn a Zakar so skóre 
162,123 b).

Finále
1. Shon Burshteyn – Ágnes Zakar Talent Factory Dance Team
2. Matej Štec – Elena Popova TK UNI ‑DANCE Bratislava
3. Dominik Cipár – Dominika Kožušníková TK DANSOVIA Bratislava
4. Artem Oberemok – Ema Tomášová TK UNI ‑DANCE Bratislava
5. Patrik Buda – Silvia Budová TK UNI ‑DANCE Bratislava
6. Slavomír Nálepka – Radka Britaňaková TC FORTUNA Poprad

Dominik Cipár – Dominika Kožušníková
3. miesto MSR 2022 v LAT v kategórii Dospelí

Matej Štec – Elena Popova
Vicemajstri SR 2022 v LAT v kategórii Dospelí

Shon Burshteyn – Ágnes Zakar
Majstri SR 2022 v LAT v kategórii Dospelí

Sekcia tanečného športu l Súťaže

Slavomír Nálepka – Radka Britaňaková
6. miesto MSR 2022 v LAT v kat. Dospelí

Patrik Buda – Silvia Budová
5. miesto MSR 2022 v LAT v kat. Dospelí

Artem Oberemok – Ema Tomášová
4. miesto MSR 2022 v LAT v kat. Dospelí
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Majstrovstvá SR 2022 
v desiatich tancoch
Košice, 9. 4. 2022
Košice sú nielen východnou metropolou našej krajiny, ale dlhé roky tiež baštou kvalitného tanečného športu a výstavnou 
skriňou organizácie vrcholných tanečných podujatí. Nebolo to inak ani na začiatku apríla, keď početný usporiadateľský tím 
TK Ellegance Košice pod vedením manželov Vidašičovcov po druhý raz usporiadal národný šampionát (po prvý raz v roku 
2013 taktiež v kombinácii) – a treba povedať, že svojej úlohy sa zhostil na výbornú a v Spoločenskom pavilóne párom aj 
divákom pripravil súťaž vo veľkom štýle, za čom im patrí veľká vďaka.

Sekcia tanečného športu l Súťaže

MSR Deti II
V najmladšej vekovej kategórii súťažilo v kombinácii 8 tancov dovedna 11 párov z 9 klubov. Do finále sa vďaka zhodným 
výsledkom v semifinále prebojovalo 7 párov. Do finále postúpilo veľmi podobné zloženie párov ako na MSR LAT v Poprade, 
poradie sa však trošku premiešalo – ako to však v kombinácii zvyčajne býva .
Páry, ktoré postupovali na posledných dvoch miestach, na týchto miestach aj zotrvali. Súrodenci Markovci predviedli výrazne 
lepší výkon v štandardnej časti súťaže, kde dokonca v troch tancoch získali 4. miesto. Výkon v latine ich však odsunul na celkové 
6. miesto. Švihra a Nikorovičová naopak zvládli lepšie latinu (3 x 6. miesto, 1 x 4. miesto), v celkovom súčte to však stačilo len na 
siedme miesto. Výkony párov na piatom mieste (Paľuv a Jurčišinová) a na štvrtom mieste (Korim a Trávníková) možno označiť 
za veľmi vyrovnané. Výsledné umiestnenie získali páry s najmenším rozdielom.
Bronzoví Susányiovci potvrdili výrazne lepšiu latinu (v dvoch tancoch dokonca vyhrali), na štandarde však musia ešte popracovať. 
Dvojky v štandarde a trojky v latine vyniesli na striebornú pozíciu pár Juhás a Krajcárová – ďalší z veľmi perspektívnych detských 
párov. Pomerne hladko (6 x 1, 2 x 2) zvíťazili Klein s Karabovou, ktorí predviedli najkompaktnejší a najčistejší výkon spomedzi 
všetkých štartujúcich.

Finále
1. Krištof Klein – Kristína Karabová Talent Factory Dance Team
2. Ján Juhás – Viktória Krajcárová TK ELLEGANCE Košice
3. Ján Susányi – Veronika Susányi FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA
4. Samuel Korim – Veronika Trávníková TC METEOR Košice
5. Marko Paľuv – Nina Jurčišinová KTŠ KESEL Bardejov
6. Ján Marko – Eliška Marková KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA
7. Lukáš Švihra – Dominika Nikorovičová KTŠ Ardenza

Na súťažiach rozhodoval rozhodcovský zbor v tomto zložení:
Diana Meshkova (Bulharsko), Ina Kocetova (Lotyšsko), Chris Zammit (Malta), Joerg - Henner Thurau (Nemecko), Oleksandra 
Myshko (Ukrajina), Milan Bačiak (Bratislava), Pavel Imre (Lučenec), Peter Ivanič (Nitra), Jozef Kovács (Košice), Milan Plačko 
(Košice), Jozef Solus (Poprad), Zuzana Soukupová (Trenčín) a Kvetoslava Štrbová (Pezinok)

Krištof Klein – Kristína Karabová
Majstri SR 2022 v 8T v kategórii Deti II

Daniel Beissel – Sofia Zubčáková
Majstri SR 2022 v 10T v kategórii Juniori I

(Foto z MSR 10T: Jozef Harangozó)

    FOTOGALÉRIA

Fotgrafie nájdete na https://jozefharangozo.smugmug.com/2022-MSR-10T
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MSR JUNIORI I
V tomto roku už po druhý raz početne najsilnejšia majstrovská súťaž predstavila 19 párov z 11 klubov.
Aj tu sa finálová šestica výkonnostne odčlenila od zvyšku od štartovného poľa, pričom zo semifinalistov mali najbližšie k postupu 
Olša a Nagyová (49 x na 7. mieste). Po vyrovnanom súboji o posledné dve finálové priečky predviedli Košičania Slovenský 
a Schwartz lepšiu latinu, ich súperi z Pezinka Myslík a Novysedláková zasa o niečo lepší štandard. Greguš a Strompová si 
vybojovali zaslúžene a bez problémov štvrté miesto. Súboj o striebro a bronz medzi pármi Wünsch a Suchanová (dominovali 
v štandarde) a Kupec a Foltýnová (presvedčivejšia latina) bol vyrovnaný do posledného tanca, pričom aj v jive bolo hodnotenie 
identické. Na skating nakoniec s povestnou dávkou šťastia vybojovali striebro tanečníci z východu Slovenska.
Druhý spoločný štart na MSR a rovnaký výsledok (110 jednotiek) páru Beissel a Zubčáková nepotrebuje špeciálny komentár… 

Finále
1. Daniel Beissel – Sofia Zubčáková VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava
2. Nino Wünsch – Laura Suchanová SHOW DS TEAM
3. Lukáš Kupec – Alexandra Foltýnová VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava
4. Adrián Greguš – Emma Strompová TŠK STELLA Žiar nad Hronom
5. Dominik Myslík – Miriam Novysedláková KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA
6. Ján Slovenský – Kira Schwartz SHOW DS TEAM

MSR JUNIORI II
Vzhľadom na väčší počet odhlásených párov štartovalo v kombinácii v tomto roku iba 13 párov z 9 klubov, čo je najnižší počet 
štartujúcich v tejto kategórii za mnoho posledných rokov. Pri neúčasti páru Horváth a Shabatko pre chorobu sa očakával 
zaujímavý súboj medzi reprezentantmi Eleganzy BA a Pezinčanmi, ktorý trocha zatienil snaženie ostatných finalistov. Na 
šiestom mieste skončil najtesnejším rozdielom pol bodu a z prvého finále na MSR sa radoval pár Zboray a Mitýľová. O miesto 
vyššie sa pretancovali Katona s Janíkovou, ktorí ťažili najmä z výkonu v latine. Symbolické zemiakové medaily si tentokrát 
vybojovali Císar s Orávikovou – jednoznačne úspešnejší v štandardnej časti súťaže (23323). V progrese naznačenom už na 
latinskom šampionáte v Poprade pokračovali Dobrotka a Butorová, ktorých 5 x 4. miesto v štandarde a 5 x 3. miesto v latine 
vynieslo na bronzovú pozíciu.
Kmeťka a Polláková tancovali solídne, trochu však strácali drive, dopúšťali sa množstva drobných rytmických chýb – zvíťazili len 
v slowfoxe a v paso doble a tak sa teraz museli uspokojiť s druhým miestom. Naopak, kombinačná súťaž sa mimoriadne vydarila 
páru Bačiak a Vilémová. Zvíťazili celkovo v 8 tancoch a mohli sa tešiť z prvého majstrovského titulu a miesteniek na MS.

Sekcia tanečného športu l Súťaže

Nino Wünsch – Laura Suchanová 
Vicemajstri SR 2022 v 10T v kategórii Juniori I

Marco Kmeťka – Viktória Polláková
Vicemajstri SR 2022 v 10T v kategórii Juniori II

Sean Bačiak – Veronika Vilémová
Majstri SR 2022 v 10T v kategórii Juniori II

TŠ 1/2022 47



Finále
1. Sean Bačiak – Veronika Vilémová TC ELEGANZA Bratislava
2. Marco Kmeťka – Viktória Polláková KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA
3. Igor Dobrotka – Vanessa Butorová KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA
4. Richard Císar – Veronika Oráviková TK DUKLA Trenčín
5. Jakub Koloman Katona – Dominika Janíková Dance studio DIAMOND
6. Jakub Zboray – Eliška Mitýľová MS DANCE Trenčín

MSR MLÁDEŽ
Ešte menej než juniorov II sa tento rok zišlo mládežníkov – celkovo iba 11 párov z 8 klubov, čím zrejme vznikol ďalší z neželaných 
rekordov. Priamy postup na finále zastavil v prvom kole (alebo v semifinále, ak chcete) viacero slušných desiatkarov (Strausz 
a Pekarová, Kudláček a Hanuláková, Jopek a Sušilová), čím samozrejme nemožno spochybniť nikoho z tých, čo postúpili do top 
šestky.
Finalisti sa výkonnostne rozdelili na 2 trojice, ktoré bojovali medzi sebou o výsledné poradie v hornej, resp. v dolnej polovici 
finále. Sabo a Budová sa po prvý raz v mládeži prebojovali do finále a predviedli v ňom vyrovnaný kombinačný výkon, za ktorý 
vyzbierali hodnotenia na úrovni piateho a šiesteho miesta (najmä swingové tance v štandarde im pristali), čo v súčte stačilo 
na 6. miesto. Novozložený pár Bori a Balážová prekvapil progresívnym výkonom v štandarde (5x 4. miesto), no slabší výkon 
v latinskej časti ich odsunul na konečné 5. miesto. Maruščák a Andrášová patrili k najväčším prekvapeniam. Ich čisté 4. miesto 
v latine a väčší počet piatych hodnotení v štandarde im zabezpečil polbodové víťazstvo nad nitrianskym párom a zatiaľ najlepší 
výsledok v spoločnej kariére.
O titul bojovali jeden výrazný štandardiak (Kuniak a Nemravová), jeden ostrieľaný latinár (Indro a Ferjancová) a jeden klasický 
univerzál (Shabatko a Rabárová). Nepamätám sa, kedy boli v histórii známky natoľko rozhádzané a výsledok taký tesný, ako 
v tomto roku v mládeži! Všetky tri páry mali na konci súčet 20 bodov a o jednotlivých medailách rozhodla vždy doslova jediná 
známka. Štandard porazil klasiku a najvšestrannejší pár sa musel uspokojiť s bronzom…

Finále
1. Oliver Kuniak – Valentína Nemravová PegaFun Dance Group Martin
2. Dominik Indro – Liana Ferjancová FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA
3. Maksym Shabatko – Lucia Rábarová TK UNI ‑DANCE Bratislava
4. Márk Maruščák – Rebeka Andrášová TK ELLEGANCE Košice
5. Christian Bori – Vanesa Balážová AKADÉMIA TANCA Nitra
6. Richard Sabo – Jana Budová TK UNI ‑DANCE Bratislava

MSR DO 21 ROKOV
V kategórii do 21 rokov nebýva veľa párov. Stretlo sa ich rovných 10 z 9 slovenských klubov, zato úroveň možno ohodnotiť ako 
výbornú. Aj tu vďaka nemilosrdnému postupu už v predkole skončili dobré kombinačné páry z Trnavy a Košíc, finálová šestica 
však bola v tomto roku naozaj silná.
Koniec finále pripadol Demečkovi s Dudášovou, ktorí podľa očakávania ťažili zo slušnej latiny a v štandarde nazbierali príliš 
nízke skóre. Piata priečka sa ušla páru Jesenský a Pavlovičová, ktorých štandard patril k najlepším, výkon v latine však nestačil 

Sekcia tanečného športu l Súťaže

Dominik Indro – Liana Ferjancová
Vicemajstri SR 2022 v 10T v kategórii Mládež

Oliver Kuniak – Valentína Nemravová
Majstri SR 2022 v 10T v kategórii Mládež
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na medailové pozície. Vyrovnaným výkonom v oboch skupinách tancov sa na 4. miesto pretancovali Balažovjech a Hrnčiríková. 
Bronz Lindevanga a Kolesárovej mal hodnotu 272,683 bodu a podporil ho najmä koncentrovaný výkon v štandardnej časti 
súťaže. Striebro páru Kis a Nagyová bolo bezpečne poistené vysokým skóre 296,853 b. a vyrovnaným výkonom v oboch 
skupinách tancov. Tento pár opäť potvrdil svoju všestrannosť a dobré predpoklady pre ďalší medzinárodný rast. Víťazní Budovci 
vyhrali o neuveriteľných 14,15 bodu napriek zdravotnej indispozícii a jasne ukázali, že v súčasnosti sú najperspektívnejší mladý 
pár v tejto disciplíne.

Finále
1. Patrik Buda – Silvia Budová TK UNI ‑DANCE Bratislava
2. Tamás Kristóf Kis – Mária Nagyová TŠK VIVA Nové Zámky
3. Larsen Magnus Lindevang – Slávka Kolesárová AKADÉMIA TANCA Nitra
4. Milan Balažovjech – Vendulka Hrnčiríková TK DUKLA Trenčín
5. Jaroslav Jesenský – Simona Pavlovičová TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková
6. Adam Demečko – Rebeca Dudášová FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA

MSR DOSPELÍ
Do hlavnej súťaže večera sa zaregistrovalo trinásť statočných dospelých párov z 9 klubov a s výnimkou súrodencov Budovcov, 
ktorí v dospelých neštartovali pre zdravotnú indispozíciu, nastúpila celá aktuálna slovenská špička. Kombinácia patrí dlhodobo 
medzi elitné disciplíny slovenského tanečného športu (len v tejto disciplíne registrujeme 3 finále ME a 3 semifinále MS medzi 
dospelými!), preto zápolenia v nej každoročne očakávame so zvedavosťou.
Páry, ktoré postúpili do finále, patria medzi známe a rešpektované páry a ich poradie taktiež neprinieslo žiadne revolučné 
novinky.
Vyrovnaný výkon v oboch skupinách s mierne lepšou latinou a skóre 276,263 b. stačili páru Czetö a Fajnerová na šieste miesto. 
Vlaňajší majstri do 21 rokov Rebro a Piešťanská získali skóre 287,004 b., ktoré tento rok medzi dospelými stačilo na piatu 
priečku. Ich veční konkurenti Plačko a Ratkovská najmä vďaka solídnemu výkonu v štandarde nazbierali 289,185 b., čo ich 
vynieslo o priečku vyššie. Treba však povedať, že pár má veľké rezervy najmä v interpretácii latiny. Prvú medailu medzi dospelými 
si v Košiciach vybojovali Kis a Nagyová za skóre 293,007 b. a mala bronzovú hodnotu.
Striebro podľa očakávania obhájili Ihring a Varechová – ďalší z klasických desiatkarov, pričom ich skóre bolo 297,123 b. 
Najlepším slovenským párom v kráľovskej disciplíne sa po piaty raz stali Štec s Popovou, pričom ich bodový zisk mal bodovú 
hodnotu európskej úrovne 324,657 bodu! Staronovým majstrom budeme držať palce na septembrových MS v Bratislave!

Sekcia tanečného športu l Súťaže

Tamás Kristóf Kis – Mária Nagyová
Vicemajstri SR 2022 v 10T v kategórii Mládež

Patrik Buda – Silvia Budová
Majstri SR 2022 v 10T v kategórii Do 21

TŠ 1/2022 51



Finále
1. Matej Štec – Elena Popova TK UNI ‑DANCE Bratislava
2. Jaroslav Ihring – Natália Varechová TŠK STELLA Žiar nad Hronom
3. Tamás Kristóf Kis – Mária Nagyová TŠK VIVA Nové Zámky
4. Viktor Plačko – Nina Ratkovská TC METEOR Košice
5. Marek Rebro – Patrícia Piešťanská TK WELCOME Trnava
6. Marco Czetö – Denisa Fajnerová TK GRÁCIA Michalovce

Sekcia tanečného športu l Súťaže

Tamás Kristóf Kis – Mária Nagyová
3. miesto MSR 2022 v 10T v kategórii Dospelí

Jaroslav Ihring – Natália Varechová
Vicemajstri SR 2022 v 10T v kategórii Dospelí

Matej Štec – Elena Popova
Majstri SR 2022 v 10T v kategórii Dospelí

Viktor Plačko – Nina Ratkovská
4. miesto MSR 2022 v 10T v kategórii Dospelí

Marek Rebro – Patrícia Piešťanská
5. miesto MSR 2022 v 10T v kategórii Dospelí

Marco Czetö – Denisa Fajnerová
6. miesto MSR 2022 v 10T v kategórii Dospelí
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Sekcia akrobatického rokenrolu a boggie-woggie l Informuje

Víťazi jednotlivých kategórií:

Včielky páry: Viktória Petrovitsová – Anna Bíroová (Športujsnami 
Dunajská Streda)

Včielky sólo: Paulína Patek (RRC Hydrorock Bratislava)

Deti: Matúš Kerek – Natália Pastírová (Športujsnami Dunajská 
Streda)

Žiaci: Lukáš Jurík – Stela Prepelicová (Crazy Rock Detva)

Junior: Filip Teslík – Laura Kizeková (RRC Hydrorock Bratislava)

Duo Girls: Barora Sabóová – Olívia Mia Lenárová (Crazy Rock 
Detva)

Duo Ladies: Lea Čárska – Linda Hrabovcová (VŠK FTVŠ UK 
Lafranconi Bratislava)

MDFD: Jungle Dance (RRC Hydrorock Bratislava)

MDFJ: Robin Hood (Športujsnami Dunajská Streda)

MDFS: Hydrorock Ladies (RRC Hydrorock Bratislava)

Úspešný vstup 
do novej súťažnej 
sezóny
Po dlhej zimnej prestávke sa tanečné páry a formácie vrátili na tanečný parket kvalitne pripravené. A hneď 
absolvovali niektoré z nich 3 súťaže v krátkom slede.
27. 3. 2022 – Slovenský pohár – Crazy cup – Detva
2. 4. 2022 – Jarný pohár Sokola Jinonice – Praha
9. 4. 2022 – Vlaštovka – Praha

Deti

Žiaci

Junior

Duo Girls

Duo Ladies

MDFJ

Včielky páry

Slovenský pohár – Crazy cup – Detva
Na prvej súťaži Slovenského pohára v Detve, ktorý bol tento krát bez medzinárodnej účasti, sa zúčastnilo spolu viac ako 100 tanečníkov 
zo 6 klubov takmer vo všetkých kategóriách. Najpočetnejšou kategóriou bola kategória Včielky – začínajúce páry a tanečníci, čo je dobrým 
signálom toho, že rokenrol na Slovensku opäť ožíva. Samozrejme 
okrem prvých tanečných krokov sa na tanečnom parkete uskutočnili 
prvé tohtoročné súboje o popredné priečky v kategóriách – Deti, Žiaci, 
Juniori, Duo Girls, Duo Ladies, Malé dievčenské formácie – DETI, 
JUNIOR, SENIOR.

Jarný pohár Sokola Jinonice
V poradí druhou súťažou bola medzinárodná súťaž Jarný 
pohár Sokola Jinonice, kde sa slovenským tanečníkov opäť 
skvele darilo. V celkovom súčte získali 7 cenných kovov 
(3 zlaté, 3 strieborné, 1 bronzovú medailu).

V kategórii Deti slovenský tanečníci Matúš Kerek – Natália 
Pastírová získali zlatú a Matej Majerčík – Barbora Plačková (oba 
páry z klubu Športujsnami Dunajská Streda) striebornú priečku.

V kategórii Žiaci sa krásny výsledok podaril páru z klubu RRC 
Hydrorock Bratislava, ktorý si vytancoval konečné 1. miesto Matej 
Valachy – Natália Nagyová.

V silnej juniorskej kategórii bral bronzové medaily Filip Teslík 
s Laurou Kizekovou (RRC Hydrorock Bratislava)

V kategórii Duo Girls si Viktória Petrovitsová a Anna Bíroová 
(Športujsnami Dunajská Streda) vytancovali strieborné medaily.

A medailovú žatvu uzatvorili dve formácie Hydrorocku Bratislava 
v kategóriách MDFD a MDFS, kde si detská formácia Jungle Dance 
vytancovala 2. miesto a seniorská formácia Hydrorock Ladies 
konečné 1. miesto.

Vlašťovka
Treťou súťažou bola Vlašťovka v kategóriách Deti, Žiaci, Junior 
a medzinárodná súťaž v kategóriách Duo Girls a Duo Ladies. 
Najvýraznejší úspech zaznamenali slovenský tanečníci v kategóriách 
Duo Girls a Ladies. Viktória Petrovitsová – Anna Bíroová 
si vytancovali konečné 2. miesto a Lea Čarska s Lindou 
Hrabovcovou (VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava) konečné 
nepopulárne 4. miesto.

Súťažná sezóna pokračuje medzinárodnou súťažou v Říčanoch, 
Benátkach nad Jizerou a prvým tohtoročným svetovým pohárom 
v Budapešti 21. – 22. 5. 2022.

Veľká gratulácia párom za úspešný vstup do novej sezóny 
a úprimné poďakovanie všetkým trénerom za prácu a vytrvalosť 
v komplikovaných časoch.

Všetkým držíme palce na ďalších súťažiach

Rasťo Baňas
Súťažný úsek SARNR
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V Bratislave sa 25. – 27. 2. 2022 konal záverečný kemp medzinárodného projektu športových tried ROCK N ROLL – SPORT 
FOR ALL. Projekt je organizovaný pod hlavičkou WRRC a podporovaný Európskou komisiou a zúčastnilo sa ho 50 trénerov z 5 
štátov.
Na Slovenskom kempe bol odprezentovaný trojročný program pre športové triedy, zameraný na komplexný rozvoj mladého 
športovca. Celý program sa skladá z troch častí: akrobatický rokenrol, gymnastika a pohybová príprava. V rámci školenia 
vystúpil aj Mgr. Marcel Macík, ktorý odprednášal a potom prakticky predviedol možnosti diagnostikovania športovca pomocou 
Y systému, ako aj možnosti regenerácie pomocou masážnych pomôcok. Pre získanie certifikátu bolo potrebné absolvovať 
písomný test.

Kempu na Slovensku sa zúčastnilo 7 slovenských trénerov:
Mgr. Rastislav Baňas – koordinátor, Mgr. Peter Olej, PhD., Mgr. Katarína Péliová, PhD., Mgr. Tomáš Vasilčák, Mgr. Ján Olejník,
Mgr. Adéla Chlapcová, Bc. Dominika Grajcarová

ROCK N ROLL  
Sport For All

Sekcia akrobatického rokenrolu a boggie-woggie l Projekty

Na valnom zhromažderní v Helsinkách (FIN), ktoré sa konalo 11.–13. 3. 2022, oficiálne zastupovali SZTŠ Peter Olej a Rastislav 
Baňas. V prvom dni prebiehali workshopy. Najviac diskutovanou témou boli Svetové hry v Birminghame (USA), Workshop 
v Miami (USA) a projekt Športových tried. Skvelou správou pre Slovensko je nominovanie Filipa Kočiša ako rozhodcu na 
Svetové hry. Rastislav Baňas prezentoval projekt športových tried a takisto predstavovanie krajiny a zväzu. Taktiež jeden 
z pozvaných trénerov na workshopy do Miami bude tréner Mgr. Rastislav Baňas. 
Valné zhromaždenie sa začalo na druhý deň s týmto programom: 1. Uvítanie a formality, 2. Schválenie návrhov z GM 2021 
vo Varšave (POL), 3. Návrhy prezídia, 4. Prezentácia správ prezídia, 5. Správa kontrolórov, 6. Schválenie správ, 7. Prezentácia 
a schválenie rozpočtu na rok 2022, 8. Návrhy prezídia, 9. Návrhy členov, 10. Voľby do prezídia, 11. Voľba kontrolórov

Do prezídia boli zvolení:
Prezident: Miriam Keerpan Izak
Viceprezident pre komunikáciu: Bartłomiej Kobylański
Viceprezident pre marketing: Edilio Pagano
Viceprezident pre vzdelávanie: Katalin Kis
Viceprezident pre právne záležitosti: Patrice de la Torre
Finančný riaditel: Marina Eskolin
Športový riaditeľ: Denis Lilih

WRRC 
GM 2022



Patrik a Silvia  
3-násobní Majstri SR 2022 

v kat. Do 21 rokov


