
 

 

ZÁPISNICA č.4/2021 

Zo zasadnutia Prezídia SZTŠ, konaného dňa 12.8.2021 

 

Prítomní:  Genc BERISHA (GB), Andrea CIBULOVÁ (AC), Petr HORÁČEK (PH), 

Matej CHREN (MC), Pavel IMRE (PI), Peter IVANIČ (P), Peter OLEJ 

(PO), Hana ŠVEHLOVÁ (HŠ), Miroslav VÍŤAZKA (MV) 
 

Hosť:  Miroslav Balún (kontrolór SZTŠ), Veronika Špániková (generálny 

sekretár, GS) 

 

Zápisom poverená:  V.Špániková 

Overovateľ zápisu:  G.Berisha 

 

 

Rokovanie o 16:13 otvoril, viedol a o 20:50 ukončil p. Ivanič – prezident SZTŠ. O 16:45 sa 

k rokovaniu pripojil Kontrolór SZTŠ. 

 

PROGRAM ZASADNUTIA: 

Kontrola úloh z predchádzajúce zápisnice: 

Splnené  

Ú Pr. 14/2021: Vedúci súťažného úseku TŠ, P.Imre, pripraví spolu s P.Olejom podklady pre organizáciu 

a rozpočet.   

Ú Pr. 15/2021: Zaslať A.Cibulovej kontakt a informácie o jednaní s Antidopingovou agentúrou. GS 

informovala, že už s nimi jednali aj členovia MVK a zisťovali povinnosti SZTŠ. A.Cibulová si vyžiada 

stanovisko o povinnostiach písomne. 

Ú Pr. 16/2021: Vedúci evidenčného úseku, M.Víťazka, pripraví podklady pre vyplácanie 15% klubom z PUŠ. 

GS pripraví zmluvy. 

Trvajúce 

Ú R 22/2019 Nákup didaktickej techniky (dataprojektor a plátno).   

Zodpovední: Olej, Švehlová  .  úloha trvá 

Ú R 24/2019 Vypracovať smernicu k licencii tanečníka/športovca 

Zodpovední: Olej, Švehlová, Ivanič   úloha trvá 

Ú R 28/2019 Preveriť možnosť odpredaja LED panelov, ktoré sú vo vlastníctve SZTŠ, a prípade možného 

odpredaja aj jeho termín.  

Zodpovedná: Bilanx    úloha trvá 

Ú R 5/2020 Sekcie RnR a IDO zaslať pripomienky P. Ivaničovi k prestupovému poriadku TŠ do 31.1.2020, 

zapracovať ich a opätovne poslať smernicu pred ďalším zasadnutím Rady. 
Zodpovední: Olej, Švehlová, Ivanič  úloha trvá 
Ú R 37/2020 MVK vytvorí zoznam benefitov poskytovaných pre licencovaných trénerov SZTŠ. 

Zodpovední: MVK    úloha trvá 

Ú R 39/2020 Pripraviť návrh odmeňovania členov Prezídia a Výborov sekcií za rokovania a opatrenia pre 

odmeňovanie výkonných orgánov pre rok 2021 

Zodpovední: Rada SZTŠ   úloha trvá 

Ú R 42/2020 Riešenie marketingového projektu osvety v HKŠ.   

Zodpovedný: Švehlová   úloha trvá 

Ú R 46a/2020 Preveriť cenové relácie a zaslať náhľad „vzorového“ videa členom Rady.     

Zodpovedný: Horáček    úloha trvá 

Ú R 51/2020 Uzatvorenie zmluvy o partnerstve s WDSF ohľadom marketingových benefitov pre SZTŠ na 

obdobie 2021-2022. Predpokladaná finančná náročnosť je cca 3500 Eur/rok. Slovenská strana zabezpečí odborne 

aj finančne návrh pozadia webu HOF, návrh trofejí a ich výrobu pre roky 2021 a 2022, rovnako ako videá pre 

propagujúce ocenených športovcov a legendy. Protihodnotou budú marketingové služby v rozsahu uvedenom 

v návrhu WDSF (viď príloha č.2 zápisu 6/2020). 

Zodpovedný: Horáček    úloha trvá 

Ú R 6/2021: Pripraviť scenár dokumentu o SZTŠ, dohodnúť vysielanie galaprogramov súťaží v programoch 

RTVS. 

Zodpovedný: P. Horáček   úloha trvá 

Ú R 8/2021: Poslať zoznam požiadaviek a otázok do publikácií. Vedúci sekcií dodajú zoznamy a potrebné 

dokumenty a fotografie pre skompletizovanie vyššie zmienených publikácií.  

Zodpovední: P. Horáček, H. Švehlová, P. Olej úloha trvá 
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BODY PROGRAMU: 

1. Hosť – S.Kočiš (Hydrorock BA) na vlastnú žiadosť  

1.a) Nezodpovedané otázky z VK sekcie RNR (Projekt, Vzdelávanie, kompetencie MVK, Štatút 

reprezentanta.... ) 

1.b) Stále chýbajúce nové informácie na stránke SZTŠ/RNR - aj sekčné, aj z WRRC. 

1.c) Žiadosť na prehodnotenie organizácie MS SR 

2. Kontrola úloh z minulej zápisnice (GS) 

3. Zmena názvu a sídla – zmluva, internet, telefón, pošta, logo, hlavičkový papier, pečiatky, 

oznam organizáciám, vlajka, Roll up  (P, GS) 

4. Zmena štatutára – banky, pošta (PH) 

5. Sťahovanie do nových priestorov – dizajn, balenie, prevoz, rozbalenie, sťahovanie externého 

skladu - LED, knihy (GS, PH, PO) 

6. Personálne obsadenie sekretariátu, výpoveď GS, odovzdanie agendy, výberové konanie (P, 

GS) 

7. Naplnenie a spustenie novej webovej stránky zväzu (P, GS) 

8. Zimná univerziáda 2022 – návrh propozícií a rozpočtu v prílohe (PO, PI) 

9. Štatút reprezentanta – stanovenie ďalšieho postupu 

10. Koncepcia časopisu Tanečný šport – pravidelné rubriky, náplň, redakčná rada, počet čísiel, 

termíny vydania  (P, PH) 

11. ADA (AC) 

12. Olympijský festival – vyhodnotenie (HS) 

13. Účasť na Medzinárodnom fóre na tému posilnenia postavenia žien a zabezpečenia rodovej 

rovnosti v slovenskom športe (P, HŠ) 

14. Seminár Legislatíva v športe – zamierené na kontrolu v športe a preukazovanie použitia 

verejných prostriedkov – návrh pre AC 

15. Sekcia IDO a MT – The Legits Blast, ME breaking Sochi, MS breaking Čína (HS) 

16. Breaking – rozhodca, repretím, príprava (P) 

17. Vzdelávacie aktivity 2021 (MC) 

18. Rozdeľovanie agendy, schvaľovanie účtovných dokladov, vyúčtovanie akcie (P) 

19. Dizajn manuál legislatívnych materiálov, zápisníc, ich zverejňovanie, pozvánky na 

zasadnutia, potvrdzovanie účasti, program, podklady (AC) 

20. Termíny ďalších zasadnutí 

 

 

ROKOVANIE:  

1. Hosť – S.Kočiš (Hydrorock BA) na vlastnú žiadosť  

a) Nezodpovedané otázky z VK sekcie RNR (Projekt, Vzdelávanie, kompetencie MVK, 

Štatút reprezentanta....  

S.Kočiš vyjadril nespokojnosť a poprosil o zaslanie adekvátnej odpovede na projekt zaslaný 

sekcii ARnR a Prezídiu SZTŠ.  
 

Ú Pr. 17/2021: S Kočiš opätovne zašle sekcii ARnR upravený projekt prípravy a výchovy 

súťažných párov pre najvyššie seniorské kategórie, primárne pre vrcholovú kategóriu MCFS 

a MCCS. Po stanovisku sekcie sa projektom bude zaoberať Prezídium SZTŠ na najbližšom 

zasadnutí.  

Zodpovední: S.Kočiš, PO   termín: najbližšie zasadnutie Prezídia 20.10.2021 

 

b) Stále chýbajúce nové informácie na stránke SZTŠ/RNR - aj sekčné, aj z WRRC 

S.Kočiš vyjadril nespokojnosť s nedostatkom informácií ohľadne postupov vzdelávania SZTŠ. 

 

Ú Pr. 18/2021: Zverejňovať zoznamy prednášajúcich jednotlivých behov vzdelávania trénerov 

a rozhodcov. 
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Zodpovedný: MC    termín: 20.10.2021 

 

c) Žiadosť na prehodnotenie organizácie MS SR 

S.Kočiš navrhol sekcii ARnR rozdelenie MSR na dva samostatné termíny. Výbor sekcie ARnR 

daný návrh posúdil a stanovisko bude v najbližších dňoch zverejnené v zápise Výboru sekcie 

ARnR.  

 

2. Kontrola úloh z minulej zápisnice (GS) 

Ú Pr. 19/2021: GS preverí u ekonomickej sekcie, či sú predmetné LED panely odpísané 

z majetku SZTŠ.  

Zodpovedná: GS   termín: 31.8.2021 

 

Ú Pr. 20/2021: GS pripraví zmluvy na podporu činnosti klubov z 15% PUŠ.  

Zodpovedná: GS  termín: 31.8.2021 

 

3. Zmena názvu a sídla – zmluva, internet, telefón, pošta, logo, hlavičkový papier, 

pečiatky, oznam organizáciám, vlajka, Roll up  (P, GS) 

Ú Pr. 21/2021: Odkomunikovať/ dohodnúť podmienky internetu a telefónu v Dome športu.  

Zodpovedný: P   termín: 1.9.2021 

 

Ú Pr. 22/2021: Doriešiť zmluvu o prenájme Domu športu  

Zodpovedná: GS  termín: 18.8.2021 

 

GS informovala, že v Dome športu je možné využiť služby podateľne v cene 20€/mesiac. 

 

Ú Pr. 23/2021: Pripraviť zmeny loga SZTŠ,  nový hlavičkový papier SZTŠ a nástennú dekoráciu 

sekretariátu v  Dome športu,.  

Zodpovedný: PH  termín: 31.8.2021 

 

Ú Pr. 24/2021: Zabezpečiť nové pečiatky SZTŠ. 

Zodpovedná: GS  termín: 31.8.2021 

 

P informoval, že WDSF, MŠVVaŠ SR a SOŠV boli informovaný o zmene štatutára, názvu 

a sídla zväzu.  

 

Ú Pr. 25/2021: Pripraviť podklady na výrobu nových Roll up-ov -  SZTŠ, SZTŠ dizajnový, 

WDSF. 

Zodpovední: AC, PH  termín: 20.10.2021 

 

4. Zmena štatutára – banky, pošta (PH) 

Ú Pr. 26/2021: Oznámiť štátnym a verejným inštitúciami (sociálny poisťovňa, daňový úrad...) 

zmenu štatutára, názvu a sídla SZTŠ 

Zodpovední: PH, Bilanx  termín: 15.9.2021 

 

5. Sťahovanie do nových priestorov – dizajn, balenie, prevoz, rozbalenie, sťahovanie 

externého skladu - LED, knihy (GS, PH, PO) 

Ú Pr. 26/2021: Zistiť možný termín sťahovania do nových priestorov (GS), dohodnúť zameranie 

tapety v novej kancelárii (PH), realizovať zbalenie dokumentov vzdelávania (MC) a ARnR (PO). 

Zodpovedný: GS, PH, PO, MC  termín: do 31.8.2021 

 

Sťahovanie organizujú a zabezpečujú PH a PO. 

Sťahovanie externého skladu sa bude realizovať až po 1.9.2021. 
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6. Personálne obsadenie sekretariátu, výpoveď GS, odovzdanie agendy, výberové 

konanie (P, GS) 

V.Špániková končí pracovný pomer v SZTŠ dňa 31.8.2021.  P predložiť náplň práce a 

požiadavky na uchádzača výberového konania pracovníka/pracovníčky sekretariátu.  

P bude realizovať v najbližšom čase výberové konanie na pracovnú pozíciu 

pracovníka/pracovníčky sekretariátu. 

 

7. Naplnenie a spustenie novej webovej stránky zväzu (P, GS) 

Ú Pr. 27/2021: Urgovať Unionsoft a odkonzultovať s M.Štecom obsah a prenos dát na nový 

web. Požiadať J.Harangoza o grafickú podporu novej web stránky.  

Zodpovedný: P    termín: 31.8.2021 

 

8. Zimná univerziáda 2022 – návrh propozícií a rozpočtu v prílohe (PO, PI) 

PO informoval o prípravách a detailoch Zimnej univerziády, predložil návrh propozícií 

a rozpočtu.  

Prezídium stanovilo termín súťaží v tanečných športoch v rámci Zimnej univerziády na štvrtok 

10.2.2022. Náklady do 5.000,-€ hradí SAUŠ, ostatné náklady hradí SZTŠ.  

 

Ú Pr. 28/2021: Dopracovať propozície, zistiť dostupnosť, rozmery a možnosti prenájmu parketu. 

Zodpovední: PO, PI    termín: 20.10.2021 

 

9. Štatút reprezentanta – stanovenie ďalšieho postupu 

Ú Pr. 29/2021: MVK zašle AC najaktuálnejšiu verziu Štatútu reprezentanta do 31.8.2021. 

AC smernicu skontroluje a rozošle členom Prezídia do 20.9.2021, ktorí svoje pripomienky  

k štatútu pošlú všetkým členom Prezídia do 13.10.2021. Štatút sa bude schvaľovať na najbližšom 

zasadnutí Prezídia.  

Zodpovední: MC, AC , členovia Prezídia termín: v texte úlohy 

 

10. Koncepcia časopisu Tanečný šport – pravidelné rubriky, náplň, redakčná rada, 

počet čísiel, termíny vydania  (P, PH) 

PH informoval : časopis Tanečný šport vychádza ročne v počte 4 čísla, piatym číslom bude 

štatistická ročenka. Redakčná rada je v zložení Horáček, Harangozó, V.Špániková, M.Špánik ml. 

s úzkou spoluprácou s predsedami sekcií IDO a MT, ARnR. 

 

Koncept najbližších čísel: viď príloha č.1. 

 

11. Antidopingová agentúra SR (AC) 

AC informovala o výsledku konzultácie s Antidopingovou agentúrou SR.  

 

Vyjadrenie ADA k povinnostiam SZTŠ voči ADA SR 

A. Ako stanovuje Zákon o športe 440/2015 Z.z., je povinnosťou SZTŠ prijať antidopingové 

pravidlá a vzdelávať svojich športovcov ( členov ) v rámci antidopingu o zakázaných 

a povolených látkach, o všetkých pravidlách antidopingovej kontroly. 

- Jedno školenie zdarma, na ktoré máme tento rok nárok sme už využili a máme možnosť 

dohodnúť si vzhľadom na prijatú novú olympijskú disciplínu buď osobný zraz, alebo online 

školenie od ADA pre breakdancerov, ktoré však už bude spoplatnené 

- ďalšou možnosťou je zdieľať so športovcami E-learningy, ktoré sú zdarma prístupné 

B. Všetky povinnosti SZTŠ sú momentálne len školiť a vzdelávať v rámci antidopingu 

a zakomponovať antidopingové pravidlá do dokumentov zväzu. 

- V prípade, že bude realizovaná majstrovská súťaž v breakingu na území SR, môžeme 

očakávať neohlásenú antidopingovú kontrolu  



 

 5 

- V prípade, že by mala naša medzinárodná federácia podmienku, že vyžaduje od svojich 

členov antidopingovú kontrolu, môžeme požiadať ADA o spoluprácu a oni nám ochotne 

pomôžu vo všetkom, čo budeme potrebovať 

- Ak by sa náš športovec nominuje na OH, spadá pod bežný monitoring, ktorý už v rámci 

svojej plánovanej činnosti realizuje ADA. Z našej strany nie je nutné zasielať žiadne 

zoznamy športovcov, ani oznámenia, len dbať o ich antidopingové vzdelávanie. 

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo dohodnutia spolupráce máme kontaktovať : 

p. Tomáš Pagáč, mob.č. 0918 803 668, ktorý nám ochotne so všetkým pomôže. 

Mailový kontakt na ADA SR: office@antidoping.sk 

 

12. Olympijský festival – vyhodnotenie (HS) 

Vyhodnotenie: viď príloha č.2 

 

13. Účasť na Medzinárodnom fóre na tému posilnenia postavenia žien a zabezpečenia 

rodovej rovnosti v slovenskom športe (P, HŠ) 

SOŠV  informoval o podmienkach účasti na medzinárodnom fóre. 

https://www.olympic.sk/clanok/medzinarodne-forum-na-posilnenie-postavenia-zien-v-

slovenskom-sporte 

 

Ú Pr. 30/2021: Za SZTŠ sa fóra 20. -21. septembra 2021 v Bratislave zúčastní H. Švehlová 

Zodpovedná: HŠ  termín: 20.-21.9.2021 

 

14. Seminár Legislatíva v športe – zamierené na kontrolu v športe a preukazovanie 

použitia verejných prostriedkov – návrh pre AC 

Ú Pr. 31/2021: Na prezenčnom školení Legislatíva v športe – zamierené na kontrolu v športe a 

preukazovanie použitia verejných prostriedkov 10.09.2021 - Bratislava, AIRCRAFT business 

center, Ivánska cesta 30/B s lektorkou: Ing. Alicou Fisterovou sa zúčastní A. Cibulová. 

Zodpovedná: AC  termín: 10.9.2021 

 

15. Sekcia IDO a MT – The Legits Blast, ME breaking Sochi, MS breaking Čína (HS) 

P vyjadril uznanie organizátorom medzinárodnému festivalu v breakingu The Legits Blast, ako 

aj reprezentantom ME v breakingu.  HS pripravila správu z ME breaking Sochi. Viď príloha č.3 

 

MS v breakingu v Číne boli zrušené, náhradný termín a miesto je Paríž 4.12.2021 (World 

Championship Breaking 1vs1 b-boys Adult, World Championship Breaking 1vs1 b-girls Adult) 

 

Ďalšie šampionáty WDSF z disciplín IDO MT – Brusel 13.11.2021 (European Championship 

Hip Hop Under 21) 

 

 

16. Breaking – rozhodca, repretím, príprava (P) 

Ú Pr. 32/2021: Pripraviť plán prípravy reprezentačného tímu v breakingu a zoznamu užšej 

reprezentácie breakingu na kvalifikácie na OH.  

Zodpovedná: HŠ  termín: 30.9.2021 

 

17. Vzdelávacie aktivity 2021 (MC) 

Ú Pr. 33/2021: Po zasadnutí MVK pripraviť pre Prezídium termíny III. kv. stupňa špecializácií 

(okrem všeobecných častí, ktoré sú závislé od FTVŠ UK) a prednášajúcich – študijný plán.  

Zodpovedný: MC   termín: 30.9.2021 

 

mailto:office@antidoping.sk
https://www.olympic.sk/clanok/medzinarodne-forum-na-posilnenie-postavenia-zien-v-slovenskom-sporte
https://www.olympic.sk/clanok/medzinarodne-forum-na-posilnenie-postavenia-zien-v-slovenskom-sporte
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Ú Pr. 34/2021: Pripraviť zoznam úspešne obhájených prác s ich vedúcimi prác a odmeny 

v zmysle Finančného poriadku SZTŠ.  

Zodpovedný: MC   termín: 30.9.2021 

 

18. Rozdeľovanie agendy, schvaľovanie účtovných dokladov, vyúčtovanie akcie (P) 

P požiadal jednotlivých vedúcich, aby dodali zoznamy zodpovedných osôb v úsekoch 

a výboroch za jednotlivé agendy.  

Schvaľovanie všetkých účtovných dokladov podlieha najprv osobe zodpovednej za daný projekt 

a následne schvaľuje pre úhradou všetky faktúry a doklady prezident SZTŠ.  

Ku každému projekt/akcii je potrebné predložiť rozpočet a vyúčtovanie v zmysle Finančného 

poriadku SZTŠ. 

 

19. Dizajn manuál legislatívnych materiálov, zápisníc, ich zverejňovanie, pozvánky na 

zasadnutia, potvrdzovanie účasti, program, podklady (AC) 

Ú Pr. 35/2021: Pripraviť design manuál smerníc a zápisníc s cieľom zjednotiť formát.  

Zodpovedná: AC  termín: 10.10.2021 

 

20. Termíny ďalších zasadnutí  

Termín: 20.10.2021 15:30 

 

21. Partner SZTŠ 

P predstavil návrh nového partnera pre SZTŠ. Jedná sa predovšetkým o izotonické nápoje 

OSHEE od firmy CEBRA s.r.o. Jedná sa o dodávanie nápojov, distribúciu a predaj v kluboch 

a na súťažiach. 

 

Uznesenie: Prezídium jednomyseľne schvaľuje uzavretie spolupráce so spoločnosťou Cebra 

s.r.o. ako s oficiálnym partnerom pre zväzové akcie a kluby SZTŠ.  

 

Ú Pr. 36/2021: Pripraviť informačné materiály a cenník pre kluby SZTŠ.  

Zodpovedný: P   termín: 30.9.2021 

 

22. Rôzne 

PH v krátkosti predstavil ponuku participácie na Medzinárodnom projekte propagácie tanca ako 

športovej aktivity v školskom prostredí. 

Autormi a lídrami sú kolegovia z JAR, ale projekt sa rozbieha aj vo Francúzsku, Holandsku a 

Belgicku. Slovensko bolo oslovené ako prvá stredoeurópska krajina ... Projekt má 52  strán. 

 

Ú Pr. 37/2021: Pripraviť stručný popis a podmienky participácie na projekt.   

Zodpovedný: PH   termín: 20.10.2021 

 

 

 

 

V Bratislava 17.8.2021     Podpis prezidenta SZTŠ: v.r. 

Zapísala: Veronika Špániková   Podpis zapisovateľa: v.r. 

Overil: Genci Berisha     Podpis overovateľa: v.r. 
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Príloha č.1: 

 

01/2021 -predpokladaná doba prípravy-  august  

úvodník - PH  

Info o VZ a sekčných VK - MŠ a VŠ (GVŠ) 

Predstavujeme nové prezídium SZTŠ (fotky z mobilu MŠ, stručné vizitky VŠ)  

Zachráňme Willyho 1 a 2  (text PH, fotky MŠ)   

Reštart súťaží TŠ - Žilina, Brezno, Vajnory, Košice  - VŠ v spolupráci s organizátormi 

EP ŠTT Elblag - text PH 

ME breaking Soči - Twister piaty !!! - text Hanka Š. 

MSR ŠTT - výsledkové tabuľky MŠ, fotky DH, komentár PH  

Predstavujeme osobnosti  (pripraví PH) : 

Peter Ivanič - ako nový prezident a čerstvý 55  

Georgína Martinovičová - 50 - IDO HŠ 

Gertrúda Scholtzová - 80 PH 

TŠ na poli vedy - tému vyberie a článok pripraví MŠ 

Info o online súťažiach alebo info o aktivitách sekcie IDO (zapísanie do registra športových 

disciplín) - po dohode s HŠ pripravuje VŠ 

Info o dianí v sekcii RnR - v spolupráci s RB a PO pripraví  VŠ 

Rýchle otázky na staronových aj nových majstrov SR v ŠTT ( Kupec, Kassa, Červenka, Kis, 

Korpas, Štec, Pupík, Benko) - fotky DH, otázky PH 

Z archívu nestora - osobný archív MŠ st. 

Kuriozity - z archívu DH  

 

 

02/2021 - výroba od polovice septembra, vydanie začiatok 10/2021 

Úvodník - PH 

AGM WDSF a PD - PH 

MSR 10T - MŠ a VŠ tabuľky, PH komentár, DH fotky 

MSR LAT - detto 

Olympijský festival v Šamoríne (účasť SZTŠ) - HŠ s VŠ 

Predstavujeme osobnosti (jubilanti) :  

Milan Plačko  50  

Sianta Martin 60 

Koiš 70 

Timko 60 

TŠ na poli vedy 

Rýchle otázky na staronových aj nových majstrov SR v 10T a LAT 

Predstavujeme osobnosti (sekcie)- s HŠ dohodnúť 2x IDO, s PO 1x RnR 

Z archívu nestora 

Kuriozity - z archívu DH  

Info o IDO a RnR 

 

03/2021 - výroba a vydanie - október /začiatok novembra 

Úvodník 

Tanečný šport na poli vedy 

Śtatúty TM a repre 

IDO - MSR 2021 

MS senior Rotterdam 

ME showdance Praha 

ME 10T Kyjev 

MS ŠTT Brno 
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MS youth LA Yerevan 

MS ju2 LA Ostrava 

MS u21 STT Rotterdam 

Predstavujeme osobnosti (sekcie)- s HŠ  dohodnúť 2x IDO, s PO 1x RnR 

Predstavujeme osobnosti TŠ : 

Katarína Baluchová - 60 - veľký rozhovor 

Menšie vizitky : Lempeľ, Popovič (obaja 50) 

Szolnoki, Slimák, Drljača, Spišiak (všetci 55) 

Info o dianí v sekciách IDO a RnR 

Z archívu nestora 

Kuriozity - z archívu DH  

 

Príloha č.2: 

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL (OF) 2021 

správa a vyhodnotenie účasti SZTŠ  
Hana Švehlová 

 

Propagačný stánok SZTŠ (po dohode s gymnastickým zväzom)  
materiály zabezpečila V.Špániková a H.Švehlová (plagáty, kalendáre, info materiály, encyklopédia, 

kostýmy, repre oblečenie ....) 
- 25.7. H.Švehlová (15:00 -17:00)  obhliadka podmienok stánku a dohoda s gymn.zväzom 

o striedaní v stánku počas OF 

- 29.7. H.Švehlová 10:00 -13:30, V.Špániková 13:00 -16:00 

- 1.8. H.Švehlová 10:00  

- 4.8.  deň SZTŠ – účasť predstaviteľov zväzu, lektorov, tanečníkov.... 

 

HARMONOGRAM 4.8.2021 
10:00 - 19:00  stánok SZTŠ + drobné aktivity pri ňom  

 P.Olej (zabezpečil aj pomôcky) 

 Stánok Veronika Špániková (materiály zabezpečila V.Špániková a H.Švehlová) 

10:00 – 10:30   Príprava pre pohybové aktivity a workshopy na atletickom ovále 

10:30 – 14:00  Pohybové aktivity a workshopy na atletickom ovále (2-3 súbežne)  

LEKTORI (príchod o 10:00):  

Martina Orlická IDO MT 

 Zuzana Barutová  IDO MT obruče , HH 

 Denisa Šeďová   IDO MT molekuly  

 Pomôcky a odmeny zabezpečila H.Švehlová (obruče, podložky ...) 

  Ozvučenie a koberec na časť plochy zabezpečila produkcia OF 

Roman „Dexter“ Šamudovský -  breaking (príchod o 12:00)   
 

13:40 – 14:00   príchod účinkujúcich na tanečné vystúpenia 

  Šatňu zabezpečila produkcia OF  

15:00 1. Tanečné vystúpenie na hlavnom pódiu (+ rozhovor P.Ivanič + break workshop) 

16:30 2. Tanečné vystúpenie na hlavnom pódiu (+ rozhovor P.Olej + jazz workshop) 

17:30 3. Tanečné vystúpenie na hlavnom pódiu (+ rozhovor + E.Brandnerová + hip hop  

               workshop) 
 

 

 

SCÉNOSLED - Tanečné vystúpenia od 15:00 
inšpicia Denisa Šeďová, moderátor Hana Švehlová 

hudbu a video pripravila a zhrala H.Švehlová 
 

15:00  1. Tanečné vystúpenie na hlavnom pódiu      

1. M. Štec / E.Popova ŠTT  

2. Maťa/ Ema/Zuzka street trio   
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3. Nataška Okrucka Lollipops  

4. Break  Majko Koiš + Dexter + Škola breaku   

5. Barborka Rajčany Show    

6. ŠK Crazyrock Detva  ArnR           

7. Maša Machatsová Show   

 P. Ivanič rozhovor   prezident SZTŠ 

8. M. Štec / E.Popova LAT   

9. Lollipos jazz skupina     

10. Dexter - breaking miniworkshop cca 10 min. a vyhodnotenie (medaily, cukríky)  

 

16:30  2. Tanečné vystúpenie na hlavnom pódiu  

1. Barborka Rajčany Jazz   

2. Ema Grigerova  Disco Dance   

3. Majko Koiš Break     

4. Maša Machatsová Modern  

5.  Videoukážka LAT   

 P.Olej rozhovor  (sekcia ARnR, FTVŠ ...)     

7. ŠK Crazyrock Detva ArnR   

8. Denisa Šeďová  miniworkshop 10 min. a vyhodnotenie (medaily, cukríky) 
 

17:30  3. Tanečné vystúpenie na hlavnom pódiu  

1. Barborka Rajčany Show   

2. Maťa/ Ema/Zuzka street trio   

E.Brandnerová HALO HALO -  rozhovor  (sekcia IDO MT)  

3. Maša Machatsová Show   

4. Majko Koiš break    

5. Videoukážka ŠTT   

6. RRC ŠPORTUJSNAMI  ArnR    

7. Zuzka Barutová a Ema Grigerová miniworkshop hip hop 10 min.      

    a vyhodnotenie (medaily, cukríky) 

 

 

STRAVA (obed a večera) pre 10 osôb (lektori a celodenný štáb) 

zabezpečila a poskytla produkcia OF 

 

CESŤÁKY: 
Martina Orlická  lektor a účinkujúca  

Zuzana Barutová  lektor a účinkujúca  

Denisa Šeďová   lektor a inšpicia (District Dance) 

Roman „Dexter“ Šamudovský lektor a účinkujúci (Škola Breaku) 

Peter Olej   ArnR – pohybová aktivita pri stánku SZTŠ, rozhovor   

Gabriela Kuklišová  ArnR + ŠK Crazyrock Detva  účinkujúci 

Rasťo Baňas + ŠPORTUJSNAMI  účinkujúci 

Majko Koiš   účinkujúci 

Ema Grigerová  účinkujúca (District Dance) 

Štec/Popova  účinkujúci (UNIDance) 

HALO HALO  účinkujúci 

Peter Ivanič   SZTŠ 

Jozef Harangozó  FOTO  

Hana Švehlová (zodpovedná za SZTŠ na OF) + synovia (video záznam, „spojka“) 

 

 

Iné výdavky (hradila sekcia IDO MT): 

Tlač a laminovanie plagátov 9.63 a 16,16  25,79 Eur 

Dotlač plagátov – p.Bírová 

Ceny (sladkosti)      13,12 Eur 

Nálepky na medaily a voľné    31,65 Eur 
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Spolu       70,56 Eur 

 
Príloha č.3:  

Slovenskú  SZTŠ reprezentáciu tvorili 3 tanečníci: Oliver „Twister“ Pirhala, Ondrej „El Prcinho“ 

Hadidom, Soňa „Sonia“ Bojnanská. 

B-boy Twister 5.miesto sa v konkurencii 55 tanečníkov z viac ako 30 krajín, El Prcinho 24.miesto. B-girl 

Sonia sa predstavila výborným výkonom, žiaľ nepostúpila z kvalifikácie b-girls,  umiestnila sa na 

24.mieste zo 41 súťažich. 

Všetkým trom tanečníkom ďakujeme za skvelú reprezentáciu a výkony, ktoré zvládli i napriek 

problémom a stresom pri prílete do Ruska spôsobenej zo strany hosťujúcej krajiny. 

  

European Breaking záznam na FB: 
https://www.facebook.com/breakingforgold/videos/810127943027262 

čas: 56:20 nástup krajín SR, 1:24:55 El Prcinho, 1:51:18 Twister 
  

https://www.facebook.com/breakingforgold/videos/764451270916390 

čas: 26:19 El Prcinho, 2:06:24 Twister  Top 8 

 

https://www.facebook.com/breakingforgold/videos/810127943027262
https://www.facebook.com/breakingforgold/videos/764451270916390

