
 

0 

 

                                                                                                    

  

VÝROČNÁ SPRÁVA SZTŠ 2021 
Výročná správa o činnosti a hospodárení                     

Slovenského zväzu tanečných športov v roku 2021 

 
  

SZTŠ 
SLOVENSKÝ ZVÄZ    

TANEČNÝCH 

ŠPORTOV                      



Výročná správa SZTŠ 2021 
 

 

 

Obsah 
1. Popis organizácie ............................................................................................................................. 1 

1.1 Identifikačné údaje organizácie ............................................................................................... 1 

1.2 Poslanie a ciele organizácie ..................................................................................................... 1 

1.3 Predmet činnosti a hlavné úlohy SZTŠ ................................................................................... 2 

1.4 Organizačná štruktúra a personálne obsadenie SZTŠ ............................................................. 4 

1.4.1 Prezídium SZTŠ .............................................................................................................. 4 

1.4.2 Štruktúra SZTŠ ................................................................................................................ 5 

2. Správa o činnosti PREZÍDIA SZTŠ v roku 2021............................................................................ 6 

3. Správa o činnosti sekcie tanečného športu SZTŠ  v roku 2021 ..................................................... 10 

4. Správa o činnosti sekcie disciplín IDO a módnych tanečných štýlov v roku 2021 ....................... 14 

5. Správa o činnosti sekcie akrobatického rokenrolu v roku 2021 .................................................... 21 

6. Správa o činnosti MVK SZTŠ v roku 2021 .................................................................................. 27 

7. Správa ekonomického úseku za rok 2021 ..................................................................................... 28 

8. Štatistické údaje Evidenčného úseku ............................................................................................. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

1. Popis organizácie 

1.1 Identifikačné údaje organizácie 

                                                                     
Názov organizácie :  Slovenský zväz tanečných športov 

Sídlo organizácie: Junácka 6, 832 80 Bratislava . 

Právna forma: občianske združenie 

IČO: 00 684 767 

Dátum registrácie: 27.5.1993 

Číslo spisu registrácie: VVS/1-909/90 - 101 

Web stránka: : www.szts.sk 

Štatutárny zástupca organizácie: Ing. Peter Ivanič 

Kancelária: +421 905 746 157 

 

 

1.2 Poslanie a ciele organizácie 

 

Slovenský zväz tanečných športov (ďalej len „SZTŠ“) je športovou organizáciou 

združujúcou športové organizácie (športové zväzy, asociácie, združenia, kluby, oddiely a iné 

právnické osoby) a fyzické osoby vykonávajúce športovú činnosť v individuálnych, párových 

alebo kolektívnych tanečných športoch na území Slovenskej republiky. 

SZTŠ je zriadená v právnej forme občianskeho združenia podľa zákona č.83/1990 Z.z. o 

združovaní občanov v znení neskorších predpisov a zákona č.440/2015 Z.z. o športe (ďalej len 

„Zákon o športe“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. SZTŠ je apolitickým, 

dobrovoľným, nezávislým a samosprávnym občianskym združením zastrešujúcim a 

koordinujúcim činnosť jej hlavných členských športových organizácií. Bolo jej pridelené 

identifikačné číslo organizácie (IČO): 00 684 767. SZTŠ sa povinne zapisuje do registra 

právnických osôb v športe. 

Cieľom SZTŠ je podpora a rozvoj tanečných športov v Slovenskej republike. 

SZTŠ je športová organizácia, ktorá bola uznanou za národný športový zväz pre tanečné 

športy v Slovenskej republike. SZTŠ je jedinou športovou organizáciou pre tanečné športy, 

ktorá zastupuje, chráni a presadzuje záujmy tanečných športov vo vzťahu k orgánom verejnej 

http://www.szts.sk/


Výročná správa SZTŠ 2021 
 

2 

  

správy SR, medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám, ktorých 

je alebo sa stane členom; tým nie je vylúčené tiež členstvo jeho členov v týchto organizáciách. 

SZTŠ je riadnym členom Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a 

medzinárodných organizácií s celosvetovou pôsobnosťou World DanceSport Federation 

(WDSF), World Rock and Roll Confederation (WRRC), International Dance Organization 

(IDO). 

 
 

1.3 Predmet činnosti a hlavné úlohy SZTŠ 

 

1. Hlavnou úlohou SZTŠ je podpora a rozvoj jednotlivých odvetví tanečného športu v jeho 

vrcholovej podobe, rovnako ako aj v podobe rekreačnej športovej činnosti a činnosti 

hendikepovaných športovcov v Slovenskej republike. Za týmto účelom organizuje, riadi, 

spravuje, podporuje a všestranne koordinuje činnosť a rozvoj tanečných športov na území 

Slovenskej republiky. 

2. SZTŠ podporuje, organizuje, riadi a koordinuje spoluprácu SZTŠ s medzinárodnými 

športovými organizáciami s celosvetovou pôsobnosťou pre jednotlivé odvetvia tanečného 

športu, členskými zväzmi WDSF, WRRC, IDO, inými medzinárodnými a zahraničnými 

športovými organizáciami, odbornými orgánmi a organizáciami ministerstiev Slovenskej 

republiky; osobitne s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. 

3. SZTŠ je jedinou športovou organizáciou pre tanečné športy, ktorá zastupuje, chráni            

a presadzuje záujmy jednotlivých odvetví tanečného športu vo vzťahu k orgánom verejnej 

správy SR, medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám, 

ktorých je alebo sa stane členom. 

4. SZTŠ prezentuje a obhajuje záujmy členov SZTŠ v iných športových organizáciách 

pôsobiacich na území Slovenskej republiky; osobitne v Slovenskom olympijskom               

a športovom výbore. 

5. SZTŠ napomáha rozvoju všetkých svojich členov. 

6. SZTŠ zabezpečuje propagáciu jednotlivých odvetví tanečného športu na území 

Slovenskej republiky a v zahraničí. 

7. SZTŠ zabezpečuje prostredníctvom svojich športových sekcií po odbornej stránke 

prípravu a realizáciu súťaží tanečných športov na území Slovenskej republiky; osobitne 

celoštátne súťaže v jednotlivých disciplínach tanečných športov v kategóriách dospelí          
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a mládež a ďalších vekových kategóriách, ako aj ďalších vrcholových celoštátnych 

súťažiach v jednotlivých disciplínach tanečných športov. 

8. SZTŠ zabezpečuje prostredníctvom svojich športových sekcií v oblasti tanečného športu 

výber a prípravu štátnej reprezentácie Slovenskej republiky a ďalej účasť týchto 

športovcov na medzinárodných reprezentačných súťažiach. Športové sekcie sa pri tejto 

činnosti vzájomne koordinujú a spolupracujú. 

9. SZTŠ zabezpečuje prostredníctvom svojich športových sekcií vnútornú výchovnú a 

vzdelávaciu funkciu v jednotlivých disciplínach tanečného športu; za týmto účelom: 

a) vykonáva výber a starostlivosť o talentovaných športovcov, 

b) určuje druhy a odbornú spôsobilosť športových odborníkov a zabezpečuje ich 

vzdelávanie a prípravu; a to i v spolupráci s fakultami telesnej výchovy a športu 

pôsobiacich pri slovenských vysokých školách, 

c) uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na nich nevzťahuje 

osobitný predpis o uznávaní dokladov o vzdelaní a  o uznávaní odborných kvalifikácií 

(§ 49 ods. 1 písm. d) 3. bod zákona č. 422/2015 Z.z. ). 

d) športové sekcie sa pri tejto činnosti vzájomne koordinujú a  spolupracujú. 

10. Činnosť SZTŠ sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

rozhodnutiami valného zhromaždenia, ďalšími predpismi medzinárodných športových 

organizácií, ktorých je SZTŠ alebo niektorá jej športová organizácia členom a tieto nie 

sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a spôsobmi a postupmi v 

zmysle jej organizačného poriadku a organizačných poriadkov jej hlavných športových 

organizácií (športových sekcií) menovaných v Čl. 6 stanov SZTŠ. 

11. Činnosť SZTŠ sa vykonáva na základe Plánu činnosti SZTŠ, ktorý obsahuje ciele a úlohy 

SZTŠ na vymedzený časový úsek. Plán činnosti SZTŠ v hlavných bodoch prijíma Valné 

zhromaždenie. 
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1.4 Organizačná štruktúra a personálne obsadenie SZTŠ 

1.4.1 Prezídium SZTŠ 

 

    Ing. Peter IVANIČ 

o funkcia: prezident 

o telefón: +421 905 245 008 

o email: prezident@szts.sk 

o bydlisko: Nitra 

                                                      

Mgr. Petr HORÁČEK 

o funkcia: vedúci úseku spolupráce so štátnymi orgánmi a 

športovými štruktúrami 

o telefón: +421 905 297 222 

o email: horacekpetr@gmail.com 

o bydlisko: Bratislava 

 

    PhDr. Hana ŠVEHLOVÁ 

o funkcia: zástupca sekcie IDO a módnych tanečných štýlov 

o telefón: +421 905 898 762 

o email: svehlova.stodido@gmail.com 

o bydlisko: Bratislava 

 

Mgr. Peter OLEJ, PhD. 

o funkcia: zástupca sekcie akrobatického rokenrolu 

o telefón: +421 905 767 674 

o email:  rokenrol@szts.sk 

o bydlisko: Čataj 

 

           doc. Mgr. Matej CHREN, PhD. 

o funkcia: vedúci Metodicko-vzdelávacej komisie 

o telefón: +421 904 618 238 

o email: vzdelavaci@szts.sk 

o bydlisko: Bratislava 

 

            Ing. Miroslav VÍŤAZKA 

o funkcia: vedúci evidenčného úseku  

o telefón: +421 905 834 586 

o email: evidencny@szts.sk 

o bydlisko: Bratislava 

 

 

                                                          Pavel IMRE 

o funkcia: zástupca sekcie tanečného športu 

o telefón: +421 905 963 364 

o email: danceattack.da@gmail.com 

o bydlisko: Lučenec 

 

mailto:prezident@szts.sk
mailto:horacekpetr@gmail.com
mailto:svehlova.stodido@gmail.com
mailto:rokenrol@szts.sk
mailto:vzdelavaci@szts.sk
mailto:evidencny@szts.sk
mailto:danceattack.da@gmail.com
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                                                          Mgr. Andrea CIBULOVÁ 

o funkcia: vedúca legislatívneho úseku                                                          

o telefón: +421 910 870 078 

o email: and.cibulova@gmail.com 

o bydlisko: Kysucké Nové Mesto  

 

 

                                                          Mgr. Genc BERISHA 

o funkcia: zástupca športovcov                                                          

o telefón: +421 911 376 085 

o email: genc.berisha.ks@gmail.com  

o bydlisko: Bratislava  

 

 

 

1.4.2 Štruktúra SZTŠ 
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Prezídium 

SZTŠ 

Prezident SZTŠ 

štatutár 

 

Členská základňa  

SZTŠ 

Sekcia TŠ Sekcia ARnR Sekcia IDO MT 
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2. Správa o činnosti PREZÍDIA SZTŠ v roku 2021 

 

Činnosť zväzu bola vplyvom protipandemických opatrení Vlády SR obmedzená v súhrne 

polovicu roku (01-04/2021 a 11-12/2021). Čiastočný, alebo úplný zákaz tréningovej činnosti 

mal negatívny vplyv na výkonnosť i psychiku športovcov, ako i následné športové výkony. 

V medzinárodnom meradle sú výsledky našich reprezentantov obzvlášť hodnotné, nakoľko 

mnohé krajiny mali voľnejšie opatrenia a ich tréningová príprava prebiehala kontinuálne. 

V záujme podpory našich športovcov sekcia TŠ zabezpečila účasť na 2 medzinárodných  

online tréningoch a organizovala 2 sústredenia pre reprezentačné páry v „bubline“. Tieto mali 

veľmi pozitívny ohlas u všetkých účastníkov, „zachránili“ väčšinu reprezentačných párov, 

načrtli zmenu v príprave reprezentantov, odčerpali však značné finančné prostriedky. Žiaľ 

sekcia IDO MT takýto model nemohla využiť vzhľadom na viaceré kolektívne disciplíny 

s veľkým počtom účastníkov. Všetky sekcie čerpali finančné prostriedky v zmysle rozpočtu na 

podporu reprezentantov, aj talentovanú mládež, čo znamenalo nemalú pomoc pre športovcov 

a kolektívy, ktoré sa vplyvom pandémie často borili s finančnými problémami. Samozrejme aj 

príspevok 15% na kluby bol vyplatený v intenciách rozpočtu. Všetky prostriedky z uvedených 

kapitol boli poukázané klubom a športovcom aj napriek tomu, že vplyvom pandémie športové 

zväzy nemali povinnosť dodržiavať limity stanovené v zmluve s MŠVVaŠ. 

Obmedzenia v činnosti klubov mali ďalší následok v poklese členskej základne, nakoľko 

nebol časový priestor na nábory a príjem nových členov. Hoci členská základňa poklesla len 

o 10%, absentujú hlavne noví členovia v kategórii Detí a Juniorov. 

Rada SZTŠ rozhodla o znížení licenčných poplatkov na rok 2021 predovšetkým u sekcie 

TŠ, ktorá má zo všetkých sekcií najvyššie poplatky. Zároveň boli Radou SZTŠ, alebo sekciami 

schválené dotácie na organizovanie súťaží. Všetky vyššie uvedené opatrenia pomohli prekonať 

náročný rok, avšak znamenali znížený príjem a zvýšený výdaj, čo sa odzrkadlilo na čerpaní 

zostatku z predchádzajúcich rokov.  

 

Valným zhromaždením v júni 2021 sa začína obdobie zmien. Už po roku môžeme 

konštatovať, že niektoré plánované zmeny sa zatiaľ nepodarilo uskutočniť, alebo sa udiali 

oneskorene, s mnohými zmenami sme sa museli popasovať za chodu. Organizačná zmena 

vyjasnila kompetencie, sekcie si užívajú čiastočnú autonómiu. Zmena vo volených funkciách 

spôsobila vybočenie z doterajších koľají či už z dôvodu „zaučenia“ nových členov výborov 
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a úsekov, alebo z dôvodu nového smerovania. Vzhľadom na mnohé vonkajšie vplyvy zatiaľ nie 

je možné objektívne hodnotiť činnosť volených orgánov. Dôležitá je ochota pracovať 

a spolupracovať, za čo všetkým patrí vďaka. Otvorené názory, často aj kritické, sú 

konštruktívne a majú smerovať k lepšiemu fungovaniu. 

Ďalšou významnou zmenou je nové sídlo zväzu. Plánované ukončenie nájmu v Dome technicky 

k 31.8.2021 sa uskutočnilo, avšak zväzová kancelária bola na pol roka zbalená v sklade Domu 

športu. Nové priestory v modernej zrekonštruovanej budove, na ktoré sme sa tešili, sme po 

mnohých rokovaniach a viacerých nesplnených termínoch aj napriek podpísanej zmluve dostali 

k dispozícii až na konci februára 2022. Pol roka sme fungovali bez zväzovej kancelárie, bez 

prístupu k dokumentom, bez telefonického spojenia. Sekretárka pani Bírová pracovala z domu, 

poštu v Dome športu preberali striedavo sekretárka a prezident, ktorý ju ďalej doručoval 

ekonomickému úseku, alebo pani Bírovej domov na ďalšie spracovanie. Zasadnutia prezídia sa 

konali striedavo v Univerzálnom dome tanca a VŠK FTVŠ Lafranconi, za čo patrí poďakovanie 

pánovi Horáčkovi a Olejovi. 

V auguste 2021 ukončila pracovný pomer generálna sekretárka pani Špániková, 

pričom sekretárka pani Bírová tiež avizovala ukončenie pracovného pomeru z dôvodu zmeny 

pracoviska. Obom dámam patrí poďakovanie za ich obetavú prácu. Obzvlášť ťažké bolo lúčenie 

s pani Bírovou, ktorá pracovala pre zväz 17 rokov, zažila viacero prezidentov, sťahovaní, 

pekných i náročnejších chvíľ v živote SZTŠ. Po dvojmesačnom zaučení novej sekretárky pani 

Porubänovej a sfunkčnení zväzovej kancelárie v nových priestoroch v apríli 2022 ukončila 

pracovný pomer.  

Nepodarilo sa plánované spustenie roky pripravovanej a veľmi očakávanej novej internetovej 

stránky. Výsledok asi členskú základňu momentálne nepoteší a je mimo obdobia výročnej 

správy. V máji 2022 sa Prezídium uznieslo hľadať nového dodávateľa stránky, keďže viacero 

rokov prípravy má vplyv na jej dizajn, aj funkcionalitu. Stránka by napriek ďalšiemu úsiliu 

nezodpovedala požiadavkám súčasnej doby a spolupráca s dodávateľom je problematická. K 

agende ohľadom nového dodávateľa sa prihlásil pán Olej, pričom dočasná aktualizácia údajov 

súčasnej stránky zostáva na pleciach prezidenta a sekretariátu. Obdobne pravdepodobne skončí 

aj príprava nového evidenčného softvéru. 

Novinkou v súťažnej oblasti boli online súťaže, ktoré vo veľkej miere využívali sólové 

disciplíny sekcie IDO MT a ARnR. Uvoľnenie súťaží následne umožnilo organizáciu MSR, 

2021 ktoré prebehli v sekcii TŠ a IDO MT v netradičných termínoch, ale vzhľadom na 

okolnosti úspešne. Sekciu ARnR už zasiahli opatrenia zavedené ku koncu roku.  
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Novozvolený prezident p. Ivanič sa zúčastnil všetkých MSR sekcie TŠ, kde je zároveň 

predseda výboru, a tiež Majstrovstiev SR disco a hip hop, MSR v breakingu, Majstrovstiev 

Európy PD LAT, medzinárodného tanečného festivalu v breakingu The Legits Blast. Bol 

prizvaní na niekoľko rokovaní SÚ a VÚ sekcie TŠ, zúčastňoval sa pracovných stretnutí 

s komisiou breakingu.  

Bol delegátom na volebnom 60. VZ SOŠV a zároveň členom  mandátovo – návrhovej komisie, 

kde sa tiež stretol s prezidentom SOŠV p. Siekelom. Spolu s p. Horáčkom bol delegátom na 

online AGM WDSF 2021. 

Z titulu svojej funkcie prezident komunikuje s pracovníkmi sekcie športu na Ministerstve 

ŠVVaŠ – ohľadom príspevku uznanému športu, športovca zaradeného do Top tímu 2022, 

výsledkov našej štátnej reprezentácie, štatutárnych súťaží našich svetových federácií konaných 

na území SR, finančnej kontroly a pod. 

V spolupráci s ekonomickým úsekom rieši finančnú, personálnu a mzdovú agendu zväzu, styk 

s bankou, vyúčtovania a zmluvy príspevkov klubom, reprezentantom, talentovanej mládeži. 

Počas pandémie sledoval na týždennej báze hygienické opatrenia, mailom informoval kluby 

a prostredníctvom webu členskú základňu, poskytoval im konzultácie. Naďalej sa venuje 

legislatíve spolu s pani Cibulovou a rieši zmluvné  vzťahy. 

 

 

Člen prezídia SZTŠ Mgr. Petr Horáček ( 1.viceprezident ) poverený medzinárodnými 

vzťahmi, spoluprácou s médiami a komunikáciou  so štátnymi orgánmi a športovými 

organizáciami v uvedenom období realizoval nasledovné aktivity : 

Oblasť SOŠV 

- zúčastňoval sa zasadnutí SOŠV a záujmy tanečného športu zastupoval v Komisii 

neolympijských športov 

- v spolupráci s orgánmi SOŠV a po konzultácii s vedením SZTŠ pripravil nominácie 

význačných osobností TŠ pre výročné ocenenia. 

Diplom Klubu fair play Slovenského olympijského a športového výboru za dlhodobé 

pôsobenie v duchu fair play za rok 2021 získala pani Gertrúda Scholtzová .  

- pre viaceré významné podujatia na území SR bola zabezpečená osobná záštita 

prezidenta SOŠV p.Antona Siekela : 

  Svetový pohár v akrobatickom rokenrole ( september 2021, Malinovo) 
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  Majstrovstvá sveta v ŠTT PD a Showdance ŠTT a LAT ( november 2021, Šamorín) -

pre Covid 19 nerealizované   

  Oblasť športu zdravotne znevýhodnených 

- priebežne bola vedená komunikácia s vedením SPV a SZTPŠ ( konkrétne s technickou 

komisiou pre TŠ na vozíku). V súvislosti s pripravovaným prechodom ParaDance spod 

Medzinárodného paralympijského výboru pod WDSF boli zo strany SZTŠ uskutočnené tieto 

kroky : 

- pracovné rokovanie s predsedom SPV p.Riapošom a vedúcim technickej komisie pre 

TŠ  p.Vidašičom 

- na podpis je pripravené Memorandum o spolupráci medzi SPV a SZTŠ 

- slovenskí ParaDance odborníci boli odporúčaní orgánom WDSF (p.Jeffrey van 

Meerkerkovi a novovytvorenej sekcii pre ParaDance) pre proces transformácie a ďalšieho 

celosvetového rozvoja tanečného športu na vozíku 

Oblasť spolupráce s Ministerstvom ŠVVaŠ 

- na základe podnetov sekcie IDO prebiehala aktívna komunikácia ohľadom projektov 

Športu na školách 

- z podnetu sekcie TŠ bola zaslaná žiadosť o finančnú podporu MS 10tancov 

Publikačná činnosť 

- v decembri 2021 bol dokončený rukopis brožúry k 50.výročiu profesionálneho 

súťažného tanca, ako aj jeho preklad do AJ (autori Horáček, Harangozó) 

- v decembri 2021 bola ukončená príprava kalendárov na rok 2022 v spolupráci so 

sekciami 4 kalendáre (3 sekčné a 1 retro - autori Harangozó, Horáček ) a vyhotovené 3 

prezentačné roll up-y (autor Harangozó) 

Oblasť médií 

- v spolupráci s MeToo TV bolo v roku 2021 nahratých a overvoiceovaných 6 TV 

záznamov z významných súťažných podujatí ( 5x TŠ, 1x RnR ) 

-  v roku 2021 redakčná rada časopisu Tanečný šport ( Harangozó, Špániková, Špánik jr. 

a Horáček) pripravila a vydala  4 čísla zväzového  časopisu 

- v decembri 2021 bola pripravená štatistická Ročenka TŠ za rok 2021, ktorej tlač sa 

uskutočnila začiatkom roka 2022 

Aktivity pre sekretariát  

- zabezpečenie sťahovania sekretariátu do nových priestorov v Dome športu 
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- pomocné aktivity pre Ekonomickú sekciu SZTŠ. 

 

3. Správa o činnosti sekcie tanečného športu SZTŠ  v 

roku 2021 

 

Počas kalendárneho roka 2021 sekcia pracovala do 26.6. v starom zložení (pp.Horáček, 

Ivanič, Chren, Víťazka, Surovec). Na Výročnej konferencii sekcie TŠ bol zvolený výbor sekcie 

v zložení : 

predseda Peter Ivanič 

vedúci súťažného úseku Pavel Imre 

vedúci vzdelávacieho úseku Matej Chren 

vedúci evidencie Miroslav Víťazka 

vedúci pre zahraničné vzťahy a propagáciu  Petr Horáček 

 

Predsedníctvo sekcie sa počas roka 2021 stretlo celkom 9 krát. 

Vzhľadom na pretrvávajúce problémy spojené s pandémiou Covid-19 a zákazom tréningového 

procesu aj súťaží, bolo hlavným cieľom oboch vedení sekcie reštartovať športové aktivity párov 

a klubov, následne obnoviť súťažný život. Napriek množstvu komplikácií sa podarilo splniť 

tieto ciele a to aj vďaka aktivitám jednotlivých úsekov a súčinnosti členskej základne , za čo im 

patrí poďakovanie. 

 

Vzdelávací úsek  

Do VK sekcie TŠ v júni pracoval VÚ v starom zložení (pp.Chren, Slimák, Solus, 

Špánik). Od 26.6. 2021 úsek pracuje v nasledovnom zložení: 

vedúci vzdelávacieho úseku Matej Chren 

člen Milan Špánik jr. 

člen Eduard Slimák 

člen Tomáš Uváček 

 

V roku 2021 sa uskutočnilo 5 zasadnutí.  Zasadnutia sa uskutočnili buď prezenčne, alebo on-

line formou z dôvodu šetrenia nákladov za cestovné náhrady a pandémie. Všetky zápisnice boli 

zverejnené na webovej stránke SZTŠ (Zápisnice VÚ TŠ). 

http://www.szts.sk/sk/documents/31/zapisnice
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VÚ pripravilo úpravy kvalifikačného poriadku pre rok 2022 spoločne so súťažným 

úsekom. Tento dokument bol predložený výboru sekcie tanečného športu na schválenie. 

Sústredenia reprezentácie 

      Počas roka 2021 boli zorganizované dve sústredenia reprezentácie, ktoré boli otvorené aj 

pre ostatné páry SZTŠ. Sústredenia sa uskutočnili v rezorte X-bionic® sphere v Šamoríne pod 

názvom „Zachráňme Willyho“ a boli súčasťou reštartu slovenského športu po pandémii. 

1. termín: 15. - 22. február 2021 

Personálne obsadenie sústredenia: 

Hlavný koordinátor projektu + lektor pre kondičnú prípravu, ŠTT a skupinové aktivity: 

Mgr. Milan Špánik, PhD. 

Lektori LAT : Juraj Fáber., Mgr. Kristína Takáč Horvátová, Bc. MarietaPlačková, Tomáš 

Uváček. 

Lektori ŠTT : Mgr. Petr Horáček, Jozef Kovács, Ing. Tomáš Surovec, Henrieta Vadkerti. 

Počet párov: 26 reprezentantov (JI – DOS a PD) + 8 párov SZTŠ (JII – DOS) 

2. termín: 29.4.–4.5.2021 

Personálne obsadenie sústredenia: 

Hlavný koordinátor projektu + lektor pre kondičnú prípravu,ŠTT a skupinové aktivity: Mgr. 

Milan Špánik, PhD. 

Lektori ŠTT : Mgr. Zdeno Blesák; Mgr. Petr Horáček; Jozef Kovács; DavidSchavel; 

Ing.Tomáš Surovec. 

Lektori LAT : Mgr. Matej Chren, PhD; Pavel Imre; Bc. MarietaPlačková;Mgr. Kristína 

Takáč Horvátová; Bc. Tomáš Tanka. 

Počet párov: 32 reprezentantov (JI – SEN II + PD) + 9 párovSZTŠ (ML – DOS) 

Rozhodcovské skúšky 

Dňa 27.06.21 sa v Bratislave uskutočnili rozhodcovské skúšky. Zo 14 uchádzačov boli 4 x pre 

kategóriu D,C, 4 x B, 5 x A a 1 x S. Traja uchádzači neuspeli. 

 

Súťažný úsek 

Do VK sekcie TŠ v júni pracoval úsek v starom zložení (pp. Ivanič, Víťazková, 

Slimáková, Imre, Lűkő). Od 26.6. 2021 začal pracovať v tomto obsadení : 

vedúci súťažného úseku Pavel Imre 

člen Stella Víťazková 

člen Zdeno Blesák 
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člen Milan Plačko 

člen Tomáš Tanka 

 

Počas roku 2021 SÚ zasadal celkom  9x-krát (viď zápisnice na 

http://www.szts.sk/sk/documents/28/zapisnice). 

 

Absolútne hodnotenie AJS3.0 bolo naďalej aplikované pre Slovenské poháre Dospelých a 

MSR kategórií Do 21 a Dospelých. 

Zmeny súťažného poriadku boli schválené Výborom sekcie TŠ a následne zapracované.  

V období nútenej prestávky v športových aktivitách kvôli šíreniu koronavírusu bolo 

najdôležitejšou úlohou SÚ informovať členskú základňu o povolených možnostiach trénovania 

a organizovania hromadných podujatí podľa nariadení UVZ SR a Vlády SR. Úsek priebežne 

aktualizoval kalendár súťaží, nakoľko sa mnohé súťaže museli rušiť kvôli nariadeniam 

krízového štábu SR, alebo presúvať na neskoršie termíny.  

Všetky štyri Majstrovstvá SR (ŠTT v Leviciach, 10T v Poprade, LAT v Nových Zámkoch 

a Choreo v Žiari nad Hronom) prebehli bez problémov a na vysokej organizačnej úrovni. 

Z medzinárodných súťaží kategórie WDSF sa uskutočnila len súťaž v Košiciach, kde zároveň 

úspešne prebehli aj ME profesionálov v LAT.  

Najväčšími úspechmi sólových párov v roku 2021 boli dve finálové umiestnenia v kategórii 

PD: 

5.miesto na MS PD ŠTT – Matteo Cicchitti a Simona Brecíková (TK Dukla Trenčín) – 

december 2021 

4.miesto na ME PD LAT -  Branislav Eliáš a Jana Hradilová (TK Uni-Dance BA) – 

september 2021 

Semifinálové umiestnenia na titulárnych súťažiach vybojovali : 

MS Seniori II LAT – 7.miesto – manželia Bérešovci (TC Meteor Košice) – október 2021 

EP ŠTT – 9.miesto – Dušan Gruľa a Giada Cragnolini (TC Fortuna Poprad) – jún 2021 

MS ŠTT Do 21 rokov – 12.miesto – Gabriel Korpás a Vanessa Murajdová ( TŠK Junior 

Levice) – október 2021 

Všetky výsledky reprezentatov v tanečnom športe sú zverejnené internetovej stránke zväzu. 

 

Úsek pre zahraničné vzťahy a propagáciu 

http://www.szts.sk/sk/documents/28/zapisnice
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Jedná sa o novovytvorený úsek, ktorý svoju činnosť začal v júni 2021 a jeho jediným členom 

je Mgr. Petr Horáček. 

V uvedenom období úsek medzinárodných vzťahov realizoval nasledovné aktivity : 

Oblasť spolupráce s WDSF 

- vedúci úseku v súčinnosti s prezidentom SZTŠ  zastupoval sekciu TŠ na všetkých jednaniach 

s orgánmi a sekciami WDSF a DSE 

- na základe nominácie sekciou bola do WDSF Medical Committee zvolená MUDr. Jana 

Hradilová 

- v činnosti pre WDSF Disciplinary Council naďalej pokračoval p.Peter Loja 

- PH bol naďalej aktívny v činnosti pre WDSF Historical Committee (ako jej Chair) a pre 

WDSF Sub-Committe (Hall of fame, Showdance) 

- ako prvý výsledok Memorandum of Understanding z roku 2021 realizovala slovenská strana 

2 retro videá k 65.výročiu WDSF a časť trofejí pre ocenené osobnosti Hall of fame WDSF 

- v novembri 2021 boli zaregistrované 2 kandidatúry slovenských organizátorov na titulárne 

podujatia WDSF v roku 2022. Napriek zložitej situácii a krátkodobému ochladeniu vzťahov 

s časťou manažmentu svetovej federácie boli nakoniec obe žiadosti úspešné. Slovensko a 

SZTŠ tak bude hostiteľom ME Showdance v ŠTT a LAT ( 4.6.2022 v Košiciach) a MS v 10 

tancoch Dospelých (3.9.2022 v Bratislave).  

 

Oblasť spolupráce so zahraničnými zväzmi 

- na základe návrhu SÚ a vedenia sekcie sa úsek organizačne podieľal na zabezpečení všetkých 

leteniek pre zahraničných rozhodcov 4 podujatí v roku 2021 ( MSR STT, LAT a 10T, ME PD 

LAT) 

Oblasť médií a PR 

- za sekciu úsek pripravil väčšinu textov pre 4 čísla zväzového časopisu Tanečný šport 

- v roku 2021  pripravil a realizoval komentáre k TV záznamom z MSR STT,LAT, 10T a 

choreografií, ako aj z ME PD LAT 

- v spolupráci s J. Harangozom pripravil podklady pre tlač sekčného kalendára, celozväzového 

retro kalendára a propagačnej fotosteny v priestoroch nového sekretariátu SZTŠ. 
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4. Správa o činnosti sekcie disciplín IDO a módnych 

tanečných štýlov v roku 2021 

 

V roku 2021 sekcia nadviazala na činnosť a aktivity limitované a ovplyvnené 

pandemickou situáciou najlepšie a najefektívnejšie ako len bolo možné. Obmedzenia a zmeny 

sa týkali tréningovej činnosti ale aj súťaží a ostatných aktivít.    

Členská základňa:  

Členská základňa sa v roku 2021 z dôvodu pandemickej situácie mierne oslabila ( k 

31.12.2021 1568 členov ), ale stále ostali silné kluby ( tri mali nad 120 členov ) a počet klubov 

dokonca narástol na 32. Začiatok roka 2022 naznačuje návrat k pôvodným počtom a posilneniu 

členskej základne.  

Informatívne a vzdelávacie aktivity sekcie IDO MT 

Spôsob konania aj priebeh podujatí bol prispôsobený aktuálnej situácii. Väčšina aktivít 

bola presunutá do online priestoru: konzultácie a konferencie pre vedúcich klubov, vzdelávanie 

rozhodcov a choreografov, prednášky pre tanečníkov, trénerov a choreografov a tiež 

workshopy z rôznych tanečných štýlov (disco, hip hop, jazz, moderna...) so slovenskými aj 

zahraničnými lektormi s účasťou do 130 tanečníkov. 

9. a 10.1.2021 sa uskutočnili konferencie s účasťou 23 zástupcov z 21 klubov. 

Konferencie mali informatívno-inštruktážny charakter (legislatíva, evidencia, financie, súťažný 

a nominačný systém, informácie o možnosti vzdelávania...) a zároveň boli príležitosťou získať 

spätnú väzbu od zástupcov klubov. Poskytli tiež priestor na objasnenie a zodpovedanie 

prípadných otázok z legislatívnej, evidenčnej či súťažnej činnosti sekcie. 

Následne sa uskutočnili online rokovania otvorených (rozšírených) komisií:  

ART komisia       sobota 30.januára, 21 osôb z 13 klubov  

HIP HOP, street, breaking   sobota 30.januára, 40 z 18 

DISCO DANCE             nedeľa 31.januára, 34 z 18 

LATINO           nedeľa 31.januára,   7 z 5 

Okrem otvorených rokovaní sa konali aj viaceré online stretnutia uzavretých komisií 

k súťažným pravidlám a tiež k online podujatiam (disco , hip hop, art...). 

V roku 2021 sa uskutočnila aj online časť školenia rozhodcov sekcie IDO (teoretická 

časť), s účasťou 17 uchádzačov, z nich 12 boli úspešní a dostali možnosť pre absolvovanie 

praktickej časti (musí sa uskutočniť „naživo“) 
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Mgr. Barbora Žilinková, PhD. pokračovala v činnosti v Metodicko-vzdelávacej 

komisii SZTŠ a aktívne sa podieľala na procese tvorby nových materiálov pre oblasť 

vzdelávania a vzdelávacích aktivitách MVK. 

23 trénerov sekcie IDO úspešne ukončilo vzdelávanie trénerov 1.stupňa a 2 uchádzači 

sa prihlásili a začali navštevovať (prezenčne aj dištančne) vzdelávanie trénerov 3.stupňa. 

V roku 2021 úspešne ukončili vysokoškolské štúdium na FTVŠ UK viacerí tréneri  

sekcie IDO       (bakalárske aj magisterské). 

26.marca 2021 sa uskutočnila online prednáška z oblasti Výživové doplnky (účasť 67 

tanečníkov, trénerov a pedagógov). Prednášali Ing.Zuzana Ježíková, PhD. a Ing.Tomáš Pagáč, 

PhD. zo Slovak Anti-Doping Agency. 

Domáce súťaže a nesúťažné aktivity   

Súťažná sezóna v sekcii IDO SZTŠ bola kombinovaná: súťaže online a tiež súťaže 

naživo. Zvyčajne sa majstrovské súťaže konajú v jarných mesiacoch, v roku 2021 boli všetky 

presunuté na jeseň a konali sa za špecifických a prísnych pandemických opatrení.  

 

ONLINE súťaže: 

Disco online Cup: 10.-17.2.2021: účasť 235 tanečníkov z 18 slovenských klubov 

Disco online Cup vol.: 2 10.-31.3.2021, účasť 258 tanečníkov z 18 slovenských klubov 

JAZZ online: 17.4.-3.5.2021, účasť 117 tanečníkov z 11 slovenských klubov 

MODERN online : 1. – 13. 6. 2021, 56 tanečníkov z 9 klubov 

Grimmy HH online Cup 8.-25.4.2021, účasť 226 tanečníkov z 19 slovenských klubov 

The Next Step online edition, hip hop: 11. – 12. 12. 2021, 162 tanečníkov  z 24 klubov  

 

Súťaže NAŽIVO: 

UNLIMITED Dance Cup disco dance, Levice, 21. 5.Súťaž v 18 disciplínach, 205 tanečníkov zo 16 

klubov  

UNLIMITED Dance Cup disco dance, Levice, 4. 6. Súťaž v 23 disciplínach, 268 tanečníkov z 15 

klubov 

Art SHOW festík, Bratislava, 12.6. Súťaž v 12 disciplínach, 65 tanečníkov zo 6 klubov   

UNLIMITED Dance Cup disco dance, Levice, 25. 6. Súťaž v 25 disciplínach, 354 tanečníkov zo 17 

klubov 

DANCEMANIA disco, Považská Bystrica,  11.9. Účasť 170 tanečníkov z 11 klubov 

DEEP Dance League, disco a hip hop, Martin,  23.-24.10. Účasť 342 tanečníkov z 25 klubov. 

MSR disco a hip hop DANCE POWER, 8.a 9.10., Bratislava  
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Všetky vekové kategórie MSR DISCO sólo a duo a HIP HOP sólo a pohárové súťaže. Účasť 

400 tanečníkov z 25 slovenských klubov 

MSR show dance, jazz, moderna, 15. a 16.10., Bratislava  

Všetky vekové kategórie, sólo, duo, skupiny, formácie. Účasť 200 tanečníkov zo 7 klubov 

MSR street a disco show, Disco a HH skupiny a formácie DANCE POWER, 18. a 19.11., 

Bratislava 

MSR DISCO skupiny, formácie, HIP HOP duo, skupiny, formácie, STREET a DISCO Show 

sólo, duo, skupiny, formácie  a pohárové súťaže. Účasť 527 tanečníkov  z 23 klubov 

 

V roku 2021 už naplno pôsobila Breaková komisia pod vedením Miroslava Križana: 

navrhla nomináciu na WDSF Majstrovstvá Európy a  pripravila aj Majstrovstvá Slovenska 

Breaking a vypracovala niekoľko materiálov k ďalšiemu pôsobeiu breaking komunity na 

Slovensku.   

MSR Breaking, 30.10., Bratislava  

Účasť 31 sutaziacich v 1vs1 Bboy – dospeli, 26 deti v 1vs1 Juniori, 4 bgirls v 1vs1 Bgirl - dospelé  

Na súťaži bol prítomný aj prezident SZTŠ P.Ivanič. 

The Legits Blast – BREAKING festival, 22. – 25. 7. 2021 

Jeden z top medzinárodných breaking festivalov s desaťročnou tradíciou sa uskutočnil v 

Banskej Bystrici. Súťaže sa zúčastnilo 191 tanečníkov zo 44 krajín a súťažili v šiestich 

kategóriách.  

 

Asi najvýznamnejším nesúťažným podujatím bola účasť sekcie celého SZTŠ na 

Olympijskom festivale 23.7.-8.8.2021 v X Bionic v Šamoríne. Hlavný deň SZTŠ za účasti 

tanečníkov a predstaviteľov všetkých 3 sekcií bol 4.8.2021.  

SZTŠ malo na podujatí propagačný stánok, lektori viedli pohybové aktivity a workshopy 

a tanečníci sa prezentovali v troch blokoch tanečných ukážok rôznych tanečných štýlov. 

Odozva na prezentáciu SZTŠ bola mimoriadne pozitívna a vysoko hodnotená zo strany SOŠV.    

Slovenskí tanečníci a funkcionári na medzinárodných podujatiach  

Podmienky v roku 2021 ovplyvnili aj dianie medzinárodné. Súťažné podujatia boli obmedzené 

a konali sa v špecifických podmienkach, ale pribudli mnohé online podujatia: vzdelávacie aj súťažné.  

V roku 2021 sa konali online „Adjudicator“ semináre pre medzinárodných rozhodcov                s 

početnou účasťou medzinárodných IDO rozhodcov zo Slovenska (9 uskutočnených, účasť 2-12 
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slovenskí rozhodcovia na každom), online workshopy pre tanečníkov (disco, jazz, breaking…), IDO 

online Forum. 

Zástupcovia sekcie IDO sa zúčastnili aj WDSF vzdelávacích a informatívnych online podujatí 

pre breaking, disco, hip hop a art. 

Medzinárodné IDO online súťaže  

Medzinárodná online IDO súťaž Continent vs Continent, máj – júl 2021  

V kvalifikačnom regionálnom európskom kole malo Slovensko zastúpenie vo všetkých troch 

departmentoch, celkovo bolo prihlásených 65 choreografií (videí) z 9 klubov:  

ART department  (45 slovenských choreografií z klubov Halo Halo, Lollipops, Lentilky, 

Dance Continent); 

URBAN/STREET department  (16 choreografií z klubov DEEP, ASSOS, GRIMMY, 

Lentilky, Slovak dance team);  

COUPLE department  (4 choreografie z klubu La Portella). 

Do celoeurópskeho kola postúpilo 57 slovenských choreografií a z neho 20 postúpilo do 

celosvetového finále a zároveň získalo niekoľko popredných umiestnení: tri prvé miesta, 

jedno druhé, tri tretie (kluby La Portella, Halo Halo, Grimmy, DEEP). 

Celosvetové finále všetkých kontinentov sa uskutočnilo 8. – 11. 7. (dve prvé miesta, dve 

druhé a jedno tretie získali kluby La Portella a Halo Halo). 

Dospelé top choreografie postupujú do IDO online GALA 2021 – za Slovensko postúpila 

formácia súboru DanceContinent. 

IDO ME online jazz a moderna, 1.-13.6.2021 

Účasť 687  tanečníkov zo 16 krajín, 68  zo Slovenska (HALO HALO, Lollipops, STELLA, 

Juventa) - jedno prvé, jedno druhé a 3 tretie miesta. 

Medzinárodné IDO súťaže naživo 

Slovenskí tanečníci sa v roku 2021 zúčastnili 3 medzinárodných súťaží IDO, kvôli 

situácii spôsobenej pandémiou boli ďalšie medzinárodné súťaže termínovo presúvané a mnohé 

zrušené alebo presunuté do online priestoru.  

 

IDO ME hip hop 9.-11.9.2021,  Brzeg Dolny, Poľsko  

Účasť 1189 tanečníkov z 13 krajín, 16 slovenských tanečníkov z klubu MARTICO New Age. 

HVK 2 skupina bola bronzová. Slovenským rozhodcom bola Alexandra Tóthová.   

 IDO Majstrovstvá sveta street show a Svetový pohár disco, 30.10.-1.11. Follonica, 

Taliansko 
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Účasť 825 tanečníkov z 15 krajín, 34 zo slovenských kubov Grimmy, Assos, Lentilky, DEEP, 

Akadémia tanca, MyDance. Výsledky: MS Street a Disco Show 2x zlato, 2x striebro, 2x bronz 

a SP Disco Dance 3x zlato, 3x striebro, 3x bronz. Slovenským rozhodcom bola Monika 

Paračková.   

IDO Majstrovstvá sveta jazz, modern & contemporary, 10. – 15. 12., Varšava, Poľsko  

Účasť 1084 tanečníkov zo 17 krajín (JAZZ), 27 slovenských tanečníkov zo 6 klubov (Halo 

Halo, DanceContinent, Juventa, The Wave by RDS, Jessy a Lentilky )  a  962 tanečníkov z 21 

krajín (MODERNA),  23 slovenských tanečníkov. 

Top výsledky (popri viacerých finálových umiestneniach): 

1. miesto JVK 2 Jazz dievčatá Maša Machatsová (Halo Halo), 25 súťažiacich 

3. miesto JVK 2 Modern & Contemporary dievčatá Maša Machatsová (Halo Halo) 34 

súťažiacich 

NORDIC Grand Prix disco, 10. – 12. 12. 2021, Katrineholm, Švédsko 

Slovensko reprezentovali tanečníci súborov ASSOS, Lentilky a STELLA a v kategóriách sólo 

aj duo získali niekoľko prvenstiev.  

Medzinárodné WDSF súťaže naživo 

WDSF Majstrovstvá Európy Breaking,  26. 6. 2021, Sochi, Rusko 

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

Prcinho“ Hadidom, Soňa „Sonia“ Bojnanská. B-boy Twister sa v konkurencii 58 tanečníkov z 

viac ako 30 krajín prebojovaval do TOP 8 a obsadil 5.miesto.  

WDSF World Breaking Championships, 4. 12. 2021, Paríž, Francúzsko 

Slovensko reprezentovali 3 tanečníci Oliver „Twister“Pirhala, Ladislav „Slim Kein“ Talan 

a Sonka „Sonia“Bojannská. Twister sa v konkurencii 101 tanečníkov z 58 krajín prebojoval 

do top 32.  

WDSF European U21 Hip hop Championship, 13.11., Brussel, Belgicko  

Slovensko reprezentovala 1 tanečníčka z Grimmy (Bibiana Verebová) a obsadila 17. Miesto.  

 

Rok 2021 sa niesol v znamení osláv 40 výročia od založenia IDO a s týmto výročím boli 

spojené mnohé aktivity, na ktorých sa podieľali aj tanečníci a tréneri, funkcionári SZTŠ: 

- Príprava publikácie IDO History Book 

- IDO 40 Awards (medzi ocenenými je aj SLOVENSKO a LENTILKY Žilina (DANCE 

Award)   

- IDO filmový dokument o histórii IDO 
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PhDr. Hana Švehlová pokračovala v činnosti a pôsobení v medzinárodnom Prezídiu IDO - 

International Dance Organization (vo funkcii je od roku 1998) a tiež v pozícii IDO Performing 

Arts Department Director.  

Dominika Kocourková  pokračovala vo funkcii Chairperson medzinárodnej komisie IDO pre 

Street Dance Show (vo funkcii je od roku 2014) .  

Absolventka FTVŠ a národná rozhodkyňa Martina Orlická sa zúčastnila 22.5.2021 online 

WDSF kongresu (disco, hip hop, art). 

Vedenie sekcie IDO/Výbor a Rada/Prezídium SZTŠ 

V činnosti vedenia sekcie IDO SZTŠ v roku 2021 dominovali online rokovania: 7.1.2021, 

5.2.2021, 12.3.2021, 14.7.2021, 30.8.2021, 24.9.2021. Okrem toho vedenie riešilo niektoré 

rozhodnutia operatívnym spôsobom a hlasovaním  per rollam. Naživo sa vedenie stretlo  

8.10.2021. Zápisy rokovaní sú zverejnené na stránke SZTŠ a tiež v súťažnom informačnom 

systéme sekcie IDO. 

V roku 2021 sa 26.júna uskutočnilo VZ SZTŠ  a voľby PREZÍDIA ale aj Výročná 

konferencia sekcie IDO a voľby do Výboru sekcie : 

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

predseda a súťažný úsek ART disciplíny         Hana Švehlová 

člen zodpovedný za súťažný úsek DISCO disciplíny    Dominika Kocourková 

člen zodpovedný za súťažný úsek STREET a street show discipliny Edina Šebo Tóthová 

člen zodpovedný za súťažný úsek HIP HOP disciplíny       Ingrid Fabian 

člen zodpovedný za evidenciu, sčítavanie a súťažný informačný systém  Alena Majeríková 

člen zodpovedný za PR, projekty a podujatia        Miroslav Frolo 

člen zodpovedný za publikácie, vzdelávanie a legislatívu   Monika Šimeková  

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

Žilinková 

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

Berisha 

Do Prezídia SZTŠ boli zo sekcie IDO zvolení Hana Švehlová, Andrea Cibulová a Genc 

Berisha. 

 

Vedenie/Výbor sekcie okrem iného rozhodoval o financiách a ich rozdelení a použití. 

Financie boli okrem iného použité na príspevok klubom v sume 18.178,-Eur, na talentovanú 

mládež 24.237,-  pre 29 klubov, na reprezentáciu/prípravu 28.999,- pre 23 klubov, ale aj na 
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príspevky na súťaže, administratívu, web, sčítavanie, prednášky a iné vzdelávacie aktivity, 

cestovné náklady...      

Sekcia IDO má jedného zamestnanca (H. Švehlová) hradeného zo sekčného rozpočtu 

a licenčných poplatkov členov sekcie IDO, obsahom jej činnosti je koordinácia všetkých 

súťažných aj nesúťažných aktivít v sekcii IDO SZTŠ, rozosielanie pokynov o súťaži, zápisy zo 

zasadnutí, spracovanie podkladov k účtovníctvu sekcie pre firmu Bilanx, v spolupráci s A. 

Majeríkovou  evidencia v súťažnom informačnom systéme sekcie IDO SZTŠ,  príprava a 

organizačné zabezpečenie kongresu a konferencií sekcie, evidencia archívu a tiež súťažnej aj 

nesúťažnej dokumentácie, tvorba potvrdení pre potrebu členov sekcie IDO (študenti, regionálne 

projekty...), zverejňovanie a zasielanie informácií členom sekcie IDO, spracovanie podkladov 

rôzneho druhu za sekciu pre celozväzové potreby SZTŠ, administratíva súťažného informačného 

systému sekcie . 

Propagácia  

Mimoriadne aktívna je Facebook stránka sekcie IDO SZTŠ, príspevky sú pridávané 

denne a stránka mala ku dňu 10. 5. 2022 4272 sledovateľov, sekcia IDO je aj na Instagrame 

2643 sledovateľov (nárast o vyše 350 za posledný rok). Administrátormi FB sú Dominika 

Kocourková a Hana Švehlová, administrátorom Instagramu Dominika Kocourková . 

Kluby a tanečníci sekcie IDO a ich aktivity a úspechy boli opakovane prezentované 

v regionálnych televíziách a regionálnej tlači. 

 

Jubilanti 

Rok 2021 bol aj rokom jubilantov z radov osobností sekcie a tiež z radov aktívnych klubov: 

Gia Martinovičová (rod.Opltová), 50 rokov, ASSOS Nelux Bratislava  

SPEKTRUM Bratislava (40. výročie) - vedúca Hana Švehlová (rod. Ševčíková), disciplíny 

show dance, moderna, salsa, disco 

AURA Trenčín (25. výročie) - vedúca Barbora Kuzl (rod. Ševčíková), disciplíny hip hop, 

disco, street show 

FRESH Dance Group Krupina (20. výročie) - vedúca Katka Lešková (rod. Grniaková), 

disciplíny hip hop, disco, street show 

WANTED Lučenec a Zvolen (15. výročie) - vedúci Štefan Chlebo, disciplíny hip hop  

JUVENTA Bratislava (10. výročie) - vedúca Erika Šimonová, disciplíny show dance a 

artové disciplíny  

ZÁVER 
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I napriek komplikovanej situácii v roku 2021 dokázali sme sekciu IDO udržať aktívnu  a podarilo 

sa nám udržať aktívnych aj našich tanečníkov, trénerov a choreografov, čo nám umožní naplno rozvinúť 

súťažnú aj tréningovú činnosť v budúcom období. 

Rok 2021 spojil skúsenosti z online sféry a zároveň v plnej a intenzívnej miere využil možnosti 

podujatí „naživo“.  Sme vďační za súčinnosť našich klubov, ich trpezlivosť a odhodlanie, ale aj 

pochopenie v prípade zhoršených alebo obmedzených podmienok na súťažiach. 

 

5. Správa o činnosti sekcie akrobatického rokenrolu v 

roku 2021 

 

 

Rok 2021 bol v plnej miere poznačený pandémiou a veľká časť aktivít sa presunula do 

online prostredia. Takže môžeme konštatovať, že rok 2021 bol pre všetkých a teda aj pre sekciu 

akrobatického rokenrolu SZTŠ veľmi komplikovaný. Tréningový proces bol niekoľko 

mesiacov zastavený alebo obmedzovaný. Súťaže boli úplne pozastavené, prípadne museli byť 

výrazne upravené podľa aktuálnych pandemických opatrení.  

V roku 2021 reprezentoval sekciu akrobatického rokenrolu v Rade a neskôr v Prezídiu 

SZTŠ Peter Olej, pravidelne sa zúčastňoval rokovaní Rady (Prezídia) a podieľal sa na 

rozhodnutiach a činnosti Rady (Prezídia) SZTŠ. Vedenie sekcie akrobatického rokenrolu SZTŠ 

sa v roku 2021 po voľbách 26.6.2021 na VZ rozšírilo z 3 členného na 5 členný Výbor sekcie 

akrobatického rokenrolu (skratka ARnR). Ďalej sa dohodla nová štruktúra Výboru sekcie 

akrobatického rokenrolu. Jednotlivé pozície boli schválené na VK 26.6. 2021. Nový Výbor 

sekcie ARnR pracoval v zložení:  

 

VÝBOR SEKCIE AKROBATICKÉHO ROKENROLU 

Peter Olej 
predseda, člen zodpovedný 

za vzdelávanie, publikácie 

a legislatívu  

+421 905 767674 rokenrol@rokenrol.sk 

Rastislav Baňas 
člen zodpovedný za 

súťažný úsek 
+421 905 830965 sutazny@rokenrol.sk 

Gabriela 

Kuklišová 
člen zodpovedný za 

evidenciu a registráciu 
+421 905 181668 evidencny@rokenrol.sk 

Adéla Chlapcová 
člen zodpovedný za 

reklamu, marketing a PR 
+421 915 780873 marketing@rokenrol.sk 
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Rokovanie Výboru sekcie ARnR sa uskutočňovali v online priestore. Výbor sekcie v roku 

2021 zasadal 9 krát. K jednotlivým zasadnutiam sú k dispozíciu Zápisnice. Sekcia úzko 

spolupracovala s rôznymi odborníkmi. Vedenie sekcie rozhodovalo aj o financiách sekcie 

ARnR a ich následného rozdelenia v spolupráci s vedením SZTŠ a ekonomickým úsekom 

SZTŠ. Vedenie sekcie ARnR  rozhodovalo o použití podielu štátnych a tiež sekčných 

licenčných finančných prostriedkov na reprezentáciu a talentovanú mládež, súťaže 

Slovenského pohára, online súťaže, medzinárodné poplatky, cestovné, vzdelávanie a iné 

výdavky. Sekcia financovala aj organizáciu svetového pohára v akrobatickom rokenrole 

v Malinove. Boli financované aj ceny (poháre a medaily) na MSR 2021, ktoré sa napokon 

neuskutočnili a boli presunuté aj s organizátorom na rok 2022. Vedenie sekcie sa v zastúpení 3 

členov zúčastnilo na General meetingu WRRC konaného v Poľskej Varšave dňa 12.9. 2021.   

 

VZDELÁVACÍ ÚSEK  

Sekcia veľmi úzko a v plnom rozsahu spolupracuje v tejto oblasti s MVK SZTŠ. 

Boli zrealizované dôležité kroky ako: 

▪ Sekcia sa dohodla a zrealizovala nákupu rozhodcovského softwaru od WRRC. 

Pripravuje jeho spustenie v tanečnej sezóne 2022,  

▪ Bol schválený nový štatút reprezentanta, 

▪ Príprava rozhodcovských a trénerských licencii, 

▪ Aktualizoval a dopracovával sa súťažný poriadok sekcie ARnR, 

▪ Bol zrealizovaný nákup počítačového diagnostického systému na hodnotenie 

skokového výkonu (FITRO JUMPER), ktoré slúži k diagnostike tanečníkov, 

▪ Uskutočnila sa bezplatná prednáška v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR v 

oblasti antidopingu, 

▪ Ukončenie vzdelávania 2 nových trénerov akrobatického rokenrolu - IV. kvalifikačného 

stupňa a V. kvalifikačného stupňa štúdia na FTVŠ UK. 

 

REGISTRAČNÝ ÚSEK  

V roku 2021 bolo registrovaných (údaje ku 31.12.2021): 

Počet členov: 125 

Počet klubov: 5 

Katarína Péliová 
člen zodpovedný za 

projekty so škôlkami a 

školami  

+421 908 404593 projekty@rokenrol.sk 
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▪ RRC Hydrorock Bratislava 

▪ Športujsnami Dunajská Streda, 

▪ Akadémia tanca Nitra, 

▪ ŠK Crazyrock Detva, 

▪ Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi Bratislava. 

 

 

Počet registrovaných trénerov 

Stanislav Kočiš RRC Hydrorok Bratislava 

Martina Palkovičová RRC Hydrorok Bratislava 

Gabriela  Kuklišová ŠK Crazyrock Detva 

Rastislav Baňas Sportujsnami Dunajská Streda 

Peter Olej VŠK FTVŠ Lafranconi Bratislava 

Adéla  Chlapcová VŠK FTVŠ Lafranconi Bratislava 

Nikola Noveková VŠK FTVŠ Lafranconi Bratislava 

Ladislav Rupeldt RRC Hydrorok Bratislava 

Filip  Kočiš RRC Hydrorok Bratislava 

Zuzana Barutová RRC Hydrorok Bratislava 

Miroslav  Lalík Akadémia tanca Nitra 

 

 

Počet registrovaných rozhodcov 

Renáta Kočišová RRC Hydrorok Bratislava 

Filip Kočišová RRC Hydrorok Bratislava 

Peter Olej VŠK FTVŠ Lafranconi Bratislava 

Miroslav Lalík ŠK Crazyrock Detva 

Katarína Péliová VŠK FTVŠ Lafranconi Bratislava 

Ladislav Rupeldt RRC Hydrorok Bratislava 

 

Z toho dvaja rozhodcovia s platnou  medzinárodnou licenciou WRRC. V roku 2021 ukončila 

aktívnu rozhodcovskú činnosť Renáta Kočišová. 

 

Do talentovej mládeže boli zaradený nasledovní členovia:  

  

Kategória  

Deti Matej Majerčík 

  Matúš Kerek 

  Barbora Plačková 
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  Natália Pastírová 

  

Žiaci Lukáš Jurík 

  Patrik Rakovický 

  Adam Hodossy 

  Matej Valachy 

  Lukáš Boškovič 

  Viliam Grinč 

  Nina Rapčanová 

  Viktória Rakovická 

  Ela Plevíková 

  Natália Nagyová 

  Sára Dudášová 

  Adela Čemáková 

  

Junior Filip Teslík 

  Patrik Francisty 

  Laura Mária Kizeková 

  Daniela Dadová 

  

C Moritz Patek 

  Zuzana Ištoková 

  

Duo kategórie a formácie Barbora Sabóová 

  Eva Bystrianska 

  Tereza Jančíková 

  Berill Bondoa 

  Réka Horváth 

  Marianna Németh 

  Nina Liptáková 

  Kristína Kvasnicová 

  Sára Ashcroft 

  Stela Tulejová 

  Nina Horváthová 
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  Nikola Miškárová 

  Liliana Livovská 

  Tamara Černáková 

  Natália Krkošková 

  Michaela Galganová 

  Stela Prepelicová 

  Lujza Krajčiová 

  Ellyshia Džerengová 

  Kristína Ružičková 

  Rebeka Jančeková 

  Natália Pastírová 

  Laura Paulovičová 

  Michaela Melíšková 

  Hana Valovičová 

  Laura Kizeková 

  Ema Ovčíková 

  Liliana Miková 

  Lenka Geczová  

  Olívia Mitriková 

  Lea Čárska 

  Monika Oswaldová 

  Hanka Spišáková 

  Radka Koprivová 

  Sofia Zahradníčková 

  Laura Mucska 

  Lea Valachyová 

  Linda Hrabovcová 

  Kristína Magátová 

  Zuzana Kovaľová 

 

 

SÚŤAŽNÝ ÚSEK  

Prvá polovica sezóny bola poznačená obmedzeniami na základe opatrení vydaných 

vládou, tým pádom sa súťaže bohužiaľ nemohli konať. Páry absolvovali náhradné online 

slovenské a české súťaže, ktoré však nemali oficiálny charakter. Zúčastnili sa na nich tanečníci 
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z klubov Športujsnami, Crazyrock, Akadémia tanca a VŠK FTVŠ UK Lafranconi. Dňa 

19.6.2021 sa uskutočnil online svetový pohár WRRC, na ktorom sa zúčastnili páry z klubu 

Športujsnami.  

ONLINE SVETOVÝ POHÁR – 19. 6.  

Juveniles: 

Patrik Rakovický – Viktória Rakovický    23. miesto 

Adam Hodossy – Ela Plevíková                28. miesto 

Children: 

Matej Majerčík – Barbora Plačková        10.miesto 

Matúš Kerek – Natália Pastírová             11.miesto 

 

Prvú „live“ súťaž tanečníci absolvovali 26. 6. 2021 – Slovenský pohár v Detve ( Crazyrock, 

Športujsnami, VŠK FTVŠ UK Lafranconi, Akadémia tanca Nitra). 

Po letnej prestávke sa pre páry sezóna rozbehla medzinárodnou súťažou v Říčanoch (8 medailí 

– 3x zlato, 3x striebro, 2x bronz) , ktorá bola generálkou pred svetovým pohárom v Malinove, 

ktorý v spolupráci so SZTŠ organizoval klub Hydrorock Bratislava. Súťaž bola 

z organizačného hľadiska kvalitne zorganizovaná. Na tomto svetovom pohári Slovensko 

reprezentovalo 10 párov. 

▪ 2x children 

▪ 4x juveniles 

▪ 1x junior 

▪ 3x Couple dance show 

(všetky umiestnenie slovenských párov sú uvedené v prílohe výsledkov) 

V jesennej časti sezóny slovenskí tanečníci absolvovali ešte 3 medzinárodné súťaže 

v Českej republike, z ktorých priviezli spolu 25 cenných kovov ( 10x zlato, 7x striebro, 8x 

bronz. 

Najúspešnejšie páry, duo a formácie  - slovenský pohár, české medzinárodné súťaže: 

Deti:  Matúš Kerek – Natália Pastírová RRC Športujsnami 

Žiaci:  Matej Valachy – Natália Nagyová  RRC Hydrorock 

Junior:  Filip Teslík – Laura Kizeková RRC Hydrorock 

CDS:  Rasťo Baňas – Dominika Grajcarová RRC Športujsnami 

Duo Girls:     Berill Bondoa – Ellyshia Džerengová RRC Športujsnami 

Duo Ladies:     Radka Koprivová – Ema Ovčíková  RRC Hydrorock 
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MDFD:  Robin Hood   RRC Športujsnami 

MDFJ:  Dancing Spiders  RRC Hydrorock 

MDFS:  Hydrorock Ladies  RRC Hydrorock 

Vrcholom medzinárodnej sezóny boli 2 svetové poháre. V rakúskom Grazi a v slovinskej 

Ljubljane. Najvýraznejší úspech dosiahol pár v detskej kategórii Matej Majerčík – Barbora 

Plačková z klubu RRC Športujsnami – 7. miesto 

V roku 2021 sme bohužiaľ nevyhlásili Majstrov Slovenskej republiky. Z dôvodu 

zhoršenia epidemiologickej situácie a vyhlásenia vlády boli M-SR 2021 v Dunajskej 

Strede zrušené. 

Príloha: výsledkový prehľad za rok 2021 

 

REKLAMA, MARKETING A PR  

Mimoriadne aktívne začali byť stránky sociálnych sietí (Instagram a Facebook), 

príspevky sú pridávané pravidelne. Vytvorili sme šablóny pre PowerPoint a instagramové 

príspevky. 

Sekcia ARnR mala koncom roku 2021 na: 

Instagrame cca 400 sledovateľov. 

Facebooku cca 300 sledovateľov. 

Na oboch sociálnych sieťach sa zvýšil dosah aj interakcia a to takmer o 100 %. 

 

6. Správa o činnosti MVK SZTŠ v roku 2021 

 

V roku 2021 sa uskutočnilo 5 zasadnutí. Všetky zasadnutia sa uskutočnili on-line formou 

z dôvodu šetrenia nákladov SZTŠ za cestovné náhrady a pandémie Covid-19. Všetky zápisnice 

boli zverejnené na webovej stránke SZTŠ (Zápisnice MVK). 

V prvom polroku 2021 prebehli posledné bloky výučby v rámci vzdelávania trénerov I. 

kvalifikačného stupňa a aj ich skúšky. Skúšky absolvovalo 36 uchádzačov, z toho 23 zo sekcie 

IDO a 13 zo sekcie TŠ (Zápisnica č. 4 z rokovania MVK SZTŠ 24.9.2021) . 

V novembri 2021 začalo vzdelávanie III. kvalifikačného stupňa 15 uchádzačov - 13 zo 

sekcie TŠ a 2 zo sekcie IDO. Frekventanti absolvovali výučbové bloky (prezenčne aj online). 

V spolupráci s FTVŠ UK BA frekventanti absolvovali taktiež všeobecnú časť vzdelávania on-

line formou. 
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Komisia vypracovala ŠTATÚT REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V 

TANEČNOM ŠPORTE,AKROBATICKOM ROKENROLE A DISCIPLÍNACH IDO A 

MÓDNYCH TANEČNÝCH ŠTÝLOV. Táto smernica bola schválená v zápisnici č.6/2021 zo 

zasadnutia Prezídia SZTŠ, konaného dňa 23.11.2021. 

Počas roka vypracovala MVK návrh štatútu - Štatút Talentovanej mládeže SZTŠ. Tento 

dokument ešte nebol predložený prezídiu SZTŠ na schválenie. 

Ďalšie aktivity: 

- Organizácia lekárskych prehliadok a testovania reprezentácie SZTŠ v Diagnostickom 

centre prof. Hamara na FTVŠ UK (testovanie bolo prerušené kvôli pandémii Covid-19). 

- MVK sa taktiež zaoberala rôznymi podnetmi z členskej základne a riešila viaceré 

problémy spadajúce do jej kompetencie. Všetky rozhodnutia je možné sledovať v 

zápisniciach z rokovaní MVK. 

- Informácie o vzdelávaní, termínoch a plánovaných podujatiach organizovaných MVK 

boli pravidelne zverejňované na webe SZTŠ. 

 

7. Správa ekonomického úseku za rok 2021 

 

 

SZTŠ dostal v roku 2021 dotáciu zo štátneho rozpočtu v nasledovnej špecifikácii: 

 

Dotácie Výška dotácií v EUR 

Príspevok uznanému športu SZTŠ 445 543,00 € 

Finančné odmeny pre športovcov a trénerov 0,00 € 

Kapitálové výdaje  10 000 € 

Celková výška dotácií v roku 2021 455 543,00 € 

 

 

V roku 2021 bol zabezpečený plynulý chod ekonomického úseku a všetkých ekonomických 

činností ako spracovanie účtovnej agendy, miezd a personalistiky a príprava priebežného 

čerpania finančného príspevku uznanému športu. Ekonomický úsek nezasahoval do určovania 

účelu úsekom, ale spolupracovalo s jednotlivými úsekmi na forme vyúčtovania a dokladovania 

jednotlivých účelov. 

Realizovali sa nasledovné projekty ako napr. vzdelávania trénerov, skúšky rozhodcov, 

sústredenia,  dlhodobým projektom bola Encyklopédia súťažného tanca na Slovensku 1957 – 

2017. Realizovali sa podujatia ako Olympijský festival, Košice Open 2021, MSR 10T, MSR 
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LAT, MSR ŠTT, MSR ART IDO, MSR disco a hip hop, MSR show dance, jazz, moderna, 

MSR Breaking.  

 

V roku 2021 podmienky pre uznanie príspevku splnilo:  

1. Dotácie pre kluby /15%/ 73 zmlúv   63 008,66 € 

2. Dotácie pre rozvoj talentovaných 

športovcov 

60 zmlúv   40 350,00 € 

3. Dotácie pre športovú reprezentáciu 56 zmlúv   57 850,43 € 

 Celkom 189 zmlúv 161 209,09 € 

 

Správu ekonomických činností zabezpečuje spoločnosť BILANX Slovakia s. r. o., Bratislava 

pod vedením Daše Guzmanovej. Spoločnosť zodpovedá za vedenie a správu ekonomiky, 

účtovníctva, miezd a personalistiky SZTŠ. 

 

Ekonomické výstupy 

 

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení Slovenský zväz 

tanečných športov od 1.1.2017 účtuje v sústave podvojného účtovníctva. 

Účtovníctvo v účtovnej jednotke je vedené externe spoločnosťou BILANX Slovakia s. r. o. 

Účtovná agenda sa spracováva v účtovnom programe Fénix od spoločnosti Compeko spol. s r.o. 

mzdová agenda v informačnom systéme Human od spoločnosti HOUR s. r. o.  

Účtovným obdobím je kalendárny rok. 

Slovenský zväz tanečných športov je zriadený v právnej forme občianskeho združenia, ktorá 

má povinnosť auditu, ktorá mu vyplýva z §9 Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. Ročnú účtovnú závierku overila audítorská spoločnosť J&P, s. r. o., 

Búdková 33, 811 04 Bratislava, č. licencie UDVA 336. 

Prehľad výnosov a nákladov organizácie 
 

Výnosy 

Zdrojom výnosov SZTŠ v zmysle stanov sú najmä: 

• Dotácie zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR; 

• Členské a interné poplatky; 

• Poplatky z činnosti SZTŠ; 

• Príspevky a dary. 



Výročná správa SZTŠ 2021 
 

30 

  

Najväčší podiel z príjmov tvoria dotácie od MŠVVaŠ SR. Ďalšími významnými položkami sú 

poplatky z činnosti SZTŠ a zvyšok tvoria členské a interné poplatky SZTŠ a iné výnosy. 

Komentár k vybraným položkám: 

SZTŠ dostalo v roku 2021 dotáciu MŠVVaŠ SR na:  

bežné výdavky vo výške           445 543 €; 

kapitálové výdavky vo výške    10 000 €. 

• Príspevky uznanému športu 445 543 €; 

• Kapitálové výdavky 10 000 €. 

 

Tržby z predaja služieb – poplatky z činnosti SZTŠ – medzi najvýznamnejšie patria: 

• Tržby za prestupy – 363,00 EUR; 

• Členské a tanečné kongresy – 51 184,00 EUR; 

• Predaj encyklopédie – 137,00 EUR; 

• Poplatky za vzdelávanie – 6 581,00 EUR; 

• Členské poplatky – 79 378,84 EUR. 

 

Náklady 

 

Najvýznamnejšími nákladmi v roku 2021 boli online camp a tréningy, príspevky právnickým 

osobám na realizáciu športových podujatí, príspevky fyzickým osobám, cestovné náhrady, 

mzdy, zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie, služby a ostatné náklady. 

Komentár k vybraným položkám nákladov: 

• Príspevky právnickým osobám na realizáciu podujatí: 

Interklub Bratislava 2 000,00 EUR   Talent factory 6 000,00 EUR 

TŠK Top dance 2 000,00 EUR  All 4 Stage 7 536,00 EUR 

X-Bionic 7 932,50 EUR  RRC Hydrorock 7 000,00 EUR 

Choreocentrum 501,65 EUR  Breaking Slovakia 541,00 EUR 

TŠK Junilev 6 000,00 EUR  Solus Dance 6 000,00 EUR 

Forespo Pálenica 2 181,10 EUR  TK Meteor Košice 15 177,75 EUR 

Stredoslovenské tanečné 

centrum 

1 000,00 EUR  ASSOSS Nelux 9 484,00 EUR 

MP Mediaproducts 6 690,00 EUR  TŠ Grimmy 150,00 EUR 

ABC Creative 5 550,00 EUR  Združenie Stella 3 541,00 EUR 

 

• Príspevky fyzickým osobám: 

Rozhodovanie online súťaže 7 570,00 EUR 

Trénovanie X-Bionic 14 965,81 EUR 

Rozhodovanie zahraniční rozhodcovia 2 735,00 EUR 

 

Spotreba materiálu : 
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• Kancelárske potreby – 1 488,03 EUR; 

• Nákup poháre, medaile, ceny – 3 207,72 EUR; 

• Náklady na reprezentáciu – 1 807,90 EUR. 

Cestovné náhrady: 

Vyplatené cestovné náhrady podľa vypočítaného CP, tuzemské aj zahraničné, úsekom, 

rozhodcom, trénerom aj športovcom: 

• Cestovné náhrady tuzemské, ubytovanie (zasadnutia a rokovania SZTŠ) – 23 751,67 

EUR; 

• Cestovné náhrady súťaže – 16 423,46 EUR; 

• Cestovné náhrady zahraničné, letenky – 3 391,64 EUR; 
 

Ostatné náklady: 

• Náklady na športové súťaže – cestovné – 92 187,50 EUR; 

• Náklady na školenie trénerov, skúšky rozhodcov –10 341,34 EUR; 

• Členské a licenčné poplatky – 16 800,58 EUR. 

Iné ostatné náklady : 
 

• Bankové poplatky – 1 151,67 EUR; 

• Poistenie hospo. činnosti – 2 426,03 EUR. 

Ostatné služby: 

• Nájom nebytových priestorov – 7 876,92 EUR; 

• Nájom nebytových priestorov (skladné) – 773,76 EUR 

• Účtovné a mzdové služby – 14 528,30 EUR; 

• Audit a kontroling – 3 500,00 EUR; 

• Činnosť hlavného kontrolóra – 1 200,00 EUR; 

• Telefón, poštovné – 1 806,56 EUR; 

• Internet a softvérové služby – 4 566,70 EUR; 

• Poplatky – WDSF, IDO, RnR – 19 650,58 EUR; 

• Edičná činnosť – 9 930,70 EUR; 

• Digitalizácia agendy SZTŠ – 1 174,08 EUR 

Mzdové náklady: 

• Mzdy sú vyplácané na základe pracovnej zmluvy, kde je stanovená hrubá mzda, alebo na 

základe dohody o pracovnej činnosti, kde je stanovená hodinová mzda. 

• Mzdy sú tvorené z hrubej mzdy alebo hodinovej mzdy na základe pracovnej zmluvy a 

dohody o pracovnej činnosti. 

SZTŠ v roku 2021 malo 5 zamestnancov z toho: 

• Hlavný pracovný pomer – 5 zamestnanci 

o  mzdové náklady – 58 064,25 EUR; 

o  zákonné sociálne poistenie – 18 903,24 EUR; 

o  ostatné sociálne náklady – 3 362,69 EUR. 
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Odpis majetku (nefinančná operácia) – 6 445,10 EUR 

 

Prehľad finančných výdavkov poskytnutý iným finančným jednotkám - služby 

P. 

č. 
 Účel Suma v EUR 

1. 

BILANX Consult, s.r.o. Ekonomické služby 15 600,00 

Kremnická 24   

851 01  Bratislava   

IČO: 50854291   

2. 

TATRA REAL, a. s. Prenájom priestorov 5 803,42 

Dunajská 26   

811 08  Bratislava   

IČO: 31396437   

3. 

Rescue – BH, s.r.o. Vyšetrenie PCR testy 12 355,00 

Dunajská 43/A   

931 01 Šamorín   

IČO: 46869042   

4. 

UnionSoft, s.r.o. Prevádzka webu 720,00 

Krasovského 14   

851 01  Bratislava   

IČO: 47194235   

 

 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 

Stav aktív a pasív k 31.12.2021 predstavuje sumu 134 930,00 EUR. 
 

Prehľad jednotlivých položiek aktív 
 

1) Neobežný majetok v zostatkovej hodnote 750,00 € pozostáva z dlhodobého nehmotného 

majetku, ktorý bol zakúpený v roku 2020 a odpisuje sa od júna 2020 rovnomerne do roku 

2022. 

V účtovnej evidencii sa viedol dlhodobý hmotný majetok - LED panely, ktorý bol v roku 

2021 odpredaný za symbolickú sumu 1,00 €, k 31.12.2020 má nulovú zostatkovú 

hodnotu. 

Neobežný majetok vo výške 9 982,55 €, zakúpený v decembri 2021 – tréningový systém, 

bude zaradený do užívania k 01.01.2022. 

Majetok vo výške 30 404,40 € - spiroergometer bude zaradený do užívania 01.01.2022 

2) Obežný majetok za rok 2021 vo výške 108 228,18 EUR pozostáva z: 

• Pohľadávok z obchodného styku – 0,00 €; 

• Daňové pohľadávky – 0,00 €; 

• Iné pohľadávky – 768,39 €; 

• Finančné účty –  105 787,47 €; 

• Pokladňa – 1 672,32 €. 
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Uvádzame prehľad stavu finančných prostriedkov na bankových účtoch: 

 

  Stav k 31.12.2021 (v EUR) 

1. 1978148953/0200 – dotačný účet 192,57 

2. 1978126658/0200 – tanečný šport 19 752,49 

3. 3788278158/0200 – spoločný účet 74 964,74 

4. 3779086058/0200 – IDO  8 252,87 

5. 
3936301656/0200 – grantový účet, ostatné 

dotácie 
- 2,31 

6. 4252701151/0200 – RnR  2 627,11 

 Spolu: 105 787,47 

 

 

Prehľad jednotlivých položiek pasív 
 

Cudzie zdroje krytia majetku tvoria: 

• Dlhodobé záväzky – tvoria záväzky zo sociálneho fondu vo výške 840,85 €; 

V roku 2021 sa sociálny fond čerpal na príspevky na stravovanie vo výške 242,61 € 

 

• Krátkodobé záväzky vo výške 1 748,46 €, z toho medzi najvyššie záväzky patria 

záväzky z obchodného styku /neuhradené faktúry k 31.12.2021/ 

 

Zoznam neuhradených záväzkov k 31.12.2021: 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma 

PLUSIM spol. s r.o. 20213645 39,06 € 

Graviprint s. r. o. 20210247 889,20 € 

AKNELA Martin 182021 116,20 € 

DF – Pavel Imre 282021 680,00 € 

Slovenská olympijská a.s. 4832021 24,00 € 

Spolu: 1748,46 € 

 

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie 
 

Výsledok hospodárenia 2021 – strata 42 576,48 € 

Základné imanie 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 € 
 
V roku 2020 bolo základné imanie vo výške 46 683,72 
€ preúčtované na kapitolu 42 – Fondy zo zisku. 
Uvedené sme zúčtovali na pokyn audítora. Suma 
pozostáva z počiatočného stavu, prevodu a zlúčenia do 
zväzu. 

Priemerný počet zamestnancov 5 

Fondy zo zisku 

a) Preúčtovanie základného imania  46 683,72 €; 
b) Kumulovaný zisk predošlých období 19 219,47 €; 
c) Zisk rok 2019 – 51 126,54 €; 
d) Zisk rok 2020 – 58 413,52 €; 
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e) Strata rok 2021 – 42 576,48 €. 

Hlavná činnosť Hlavnou úlohou SZTŠ je podpora a rozvoj 
 jednotlivých odvetví tanečného športu v 

 jeho vrcholovej podobe, rovnako ako aj v 
 podobe rekreačnej športovej činnosti a 

 činnosti hendikepovaných športovcov v 
 Slovenskej republike. Za týmto účelom 

 organizuje, riadi, spravuje, podporuje a 
 všestranne koordinuje činnosť a rozvoj 

 tanečného športu na území Slovenskej 

 republiky.  

 

Účtovným obdobím SZTŠ je kalendárny rok.  
 

Povinné informácie 

Informácie o vývoji účtovnej jednotky 

 
Občianske združenie bolo založené v roku 1990. 

 

Občianske združenie neidentifikovalo žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem 

všeobecne známych rizík alebo prípadných udalosti vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie 

je čiastočne ovplyvnená rizikami spojenými s pandémiou COVID-19. Do dátumu Valného 

zhromaždenia je nám známy konflikt na Ukrajine s predpokladom ekonomickej nestability 

Európy. 

 

Súvaha a výkaz ziskov a strát  - príloha č. 1 
 
Poznámky k účtovnej závierke – príloha č. 2 
 

Komentár k výkazu ziskov a strát: 

Občianske združenie SZTŠ dosiahlo za rok 2021 nasledovný výsledok hospodárenia: 

Výnosy 593 035,27 € 

Náklady 635 611,75 € 

Hospodársky výsledok – STRATA 42 576,48 € 

  

Výsledok hospodárenia v roku 2021 – strata vo výške 42 576,48  € navrhujeme: 

1. Vysporiadať stratu z roku 2021s nerozdeleným ziskom predošlých období; 

2. kumulovaný hospodársky výsledok v roku 2021 bol vo výške 175 443,25 €. Jeho použitie 

s prihliadnutím na ťažko predvídateľnú situáciu v hospodárstve odporúčame použiť 

cielene na prevádzkové výdavky v rokoch 2022. 
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8. Štatistické údaje Evidenčného úseku 

 

 

Stav členskej základne podľa sekcií za roky 2019 – 2021 a aktuálny stav 05/2022 
 

 Stav 

k 31.12.2019 

Stav 

k 31.12.2020 

Stav 

k 31.12.2021 

Aktuálny 

stav 

Počet členov 4050 3984 3588 3845 

TŠ 2037 1938 1880 1625 

IDO 1864 1920 1582 2051 

RnR 149 126 126 174 

  

Počet aktívnych 

klubov 

97 97 100 103 

TŠ 65 60 63 64 

IDO 29 (2) 32 (2) 32 (2) 35 (2) 

RnR 3 (2) 3 (2) 3 (2) 4 (2) 

  

Licencovaný funkcionár  

Rozhodca 60 101 110 123 

Vedúci súťaže 14 14 14 14 

Sčitateľ 4 3 3 4 

Tréner 145 138 168 176 

     
 

Aktuálne: 

Celkový stav – 3845   Muži – 1024  Ženy – 2821 

Vek do 18 r. –   2688   549  2139 

Vek nad 18 r. – 1157  475  682 
 

 

 

 

 

Počet párov v sekcii TŠ v rokoch 2020, 2021 a aktuálny stav 05/2022 
 

 Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2021 Aktuálny stav 

Celkom páry ŠTT 483 446 388 

Deti I ŠTT 35 22 13 

Deti II ŠTT 73 62 44 

Juniori I ŠTT 93 76 74 

Juniori II ŠTT 82 84 75 

Dospelí ŠTT 166 166 150 

Seniori ŠTT 34 36 32 

Celkom páry LAT 485 450 390 

Deti I LAT 35 22 13 

Deti II LAT 73 62 44 

Juniori I LAT 94 79 74 

Juniori II LAT 82 84 74 
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Dospelí LAT 179 178 160 

Seniori LAT 22 25 25 

    

E 137 93 82 

D ŠTT 140 147 118 

C ŠTT 77 78 76 

B ŠTT 65 70 62 

A ŠTT 38 35 31 

S ŠTT 23 21 21 

D LAT 143 151 115 

C LAT 73 73 74 

B LAT 76 77 69 

A LAT 34 34 35 

S LAT 21 21 21 
 

 


