
                                         

 

MMAAJJSSTTRROOVVSSTTVVÁÁ  SSLLOOVVEENNSSKKAA  22001155  

  

DDIISSCCOO  DDAANNCCEE  

DDIISSCCOO  FFRREEEE  SSTTYYLLEE  

SSTTRREEEETT  DDAANNCCEE  SSHHOOWW  

  

  

  

2288..--  3300..  mmáájj  22001155  

DDoomm  OOddbboorroovv  IIssttrrooppoolliiss,,  BBrraattiissllaavvaa,,  VVeeľľkkáá  ssáállaa  

  

VV  mmeennee  oorrggaanniizzááttoorraa  MMSSRR  22001155  ssii  ddoovvoollíímmee  ppooďďaakkoovvaaťť  vvššeettkkýýmm  

ttaanneeččnnýýmm  ssúúbboorroomm  zzaa  kkrráássnnuu  ččiinnnnoossťť,,  kkttoorreejj  ssaa  ss  ddeeťťmmii  aa  

mmllááddeežžoouu  vveennuujjúú..  VViieemmee,,  kkooľľkkoo  pprrááccee  aa  ttvvrrddýýcchh  ttrréénniinnggoovv  ssaa  

sskkrrýývvaa  zzaa  pprríípprraavvoouu  nnaa  ssúúťťaažž  ppooččaass  cceellééhhoo  rrookkaa..    

  

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 Program súťaže je veľmi plný, súťaž sa bude začínať 28.5.2015 cca 

15:00 (presný začiatok súťaže zverejníme spolu s harmonogramom), 

vo štvrtok budú prebiehať väčšina B kategórií, v piatok a v sobotu 

bude program plný,  preto treba počítať so začiatkom v ranných 

hodinách a záverom v neskorších večerných hodinách. 

 Neregistrovaní tanečníci súborov zaregistrovaných v STODIDO sa 

prihlasujú do TANEČNÉHO SLOVENSKÉHO POHÁRA prostredníctvom 



                                         

 

informačného systému tak, že prihlásia do systému nových členov 

a následne ich prihlásia na súťaž do príslušnej kategórie (podobne ako 

keď prihlasujú registrovaných tanečníkov). 

 Neregistrovaní tanečníci súborov NEZAREGISTROVANÝCH v STODIDO sa 

prihlasujú do TANEČNÉHO SLOVENSKÉHO POHÁRA prostredníctvom 

PRIHLÁŠKY. 

 Každý tanečník tancuje na vlastnú zodpovednosť, tanečníci mladší ako 

18 rokov na zodpovednosť rodičov a príslušných klubov. 

Počas súťaže je zakázané zdržiavať sa pred javiskom. Dovolíme si 

požiadať vedúcich súborov, aby zabezpečili výchovný dozor najmä 

k mladším tanečníkom, aby nestáli pred javiskom.   

 

PRIEBEH SÚŤAŽE: 

 Niektoré finálové disciplíny budú zaraďované v priebehu jednotlivých 

súťažných dní, každý deň však bude večerné finále 

 Súťaž bude hodnotená neverejne.  

 Kompletné výsledky budú zverejnené na stránke STO D IDO po súťaži. 

 

HARMONOGRAM: 

 Predbežný časový harmonogram súťaže bude zverejnený na stránke 

STO D IDO do 2 dní po ukončení 1 deadline na registráciu.  

 Presný časový harmonogram súťaže bude zverejnený na stránke STO D 

IDO najneskôr do 22.5.2015 

 Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu a časového 

harmonogramu súťaže vzhľadom na počet prihlásených účastníkov.  

 

ŠTARTOVNÉ: 

Sólo dievčatá 5,-€ (členovia STODIDO)  

Sólo muži 5,-€ (členovia STODIDO)  

Duo 5,-€ (členovia STODIDO)  



                                         

 

Skupina 4,-€ (členovia STODIDO) / 8,-€ (nečlenovia STODIDO) 

Formácie 3,-€ (členovia STODIDO) / 5,-€ (nečlenovia STODIDO) 

Choreografie 3,-€ (členovia STODIDO) / 5,-€ (nečlenovia STODIDO) 

Dovolíme si Vás požiadať o úhradu na č. ú.: 2621117876/1100,  

Variabilný symbol (VS):52015 

Text do poznámky: názov súboru / štartovné 

Informáciu o úhrade zaslať e-mailom na adresu: lucia@assos.sk 

 

VSTUPNÉ: 

PROSÍME VEDÚCICH SÚBOROV, aby rodičom oznámili, že sa bude platiť vstupné. 

Predídeme tak zbytočným nedorozumeniam, pretože niektorí rodičia sa odvolávajú 

na vstup zdarma, z dôvodu, že ich dieťa súťaží....Po minuloročných skúsenostiach 

si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade, že v kinosále nájdeme RODIČOV, 

TRÉNEROV alebo SÚŤAŽIACICH bez pásky, bude si musieť zakúpiť vstupné 

v DVOJNÁSOBNEJ plnej sume!!! 

 Kamerovanie – zadarmo 

 Fotografovanie – zadarmo 

Súťažiaci vstupné neplatia + na 10 súťažiacich 1 vstupenka zdarma 

VSTUPENKY sa budú predávať pred VSTUPOM DO VEĽKEJ SÁLY na 2. 

poschodí a tiež zo zadnej strany (pri prezentácii) na 1. poschodí 

VSTUPNE: 

- ŠTVRTOK celodenný dospelý- 6 EUR/ deti 5-14 r.+ študenti 

a dôchodcovia nad 62 r. 4 EUR, deti do 4 r.+ ZŤP zadarmo 

- PIATOK celodenný dospelý- 10 EUR/ deti 5-14 r.+ študenti 

a dôchodcovia nad 62 r. 7 EUR, deti do 4 r.+ ZŤP zadarmo 

- SOBOTA celodenný dospelý- 10 EUR/ deti 5-14 r.+ študenti 

a dôchodcovia nad 62 r. 7 EUR, deti do 4 r.+ ZŤP zadarmo 

- TROJDŇOVÝ celodenný dospelý 24 EUR/ deti 5-14 r.+ študenti 

a dôchodcovia nad 62 r. 15 EUR, deti do 4 r.+ ZŤP zadarmo 

 



                                         

 

 

POROTA: 

 Porota a funkcionári súťaže sú zverejnení na stránke STO D IDO v 

schválených propozíciách súťaže.  

 POROTU budú tvoriť MEDZINÁRODNÍ POROTCOVIA 

 

ÚHRADY NÁKLADOV:  

 Účastníci na vlastné náklady 

 Funkcionári súťaže podľa stanov STO D IDO 

 

PREZENTÁCIA A VSTUP DO BUDOVY: 

 Vstup pre tanečníkov a vedúcich súborov bude zo zadného vchodu 

budovy (vstup s vrátnicou). 

 Prezentácia bude prebiehať na 1. Poschodí a telefonicky deň vopred 

 Vedúci súboru zaprezentuje svojich tanečníkov. 

 Pri prezentácii prevezme identifikačné pásky pre tanečníkov. 

 Tanečníci vstúpia do budovy až s identifikačnými páskami. 

 Čas prezentácie bude zverejnený na stránke STODIDO spolu 

s harmonogramom súťaže po ukončení registrácie na súťaž. 

 

HUDOBNÉ PODKLADY – na CD alebo prípadne na USB kľúči v MP3 formáte: 

 Označené CD alebo USB kľúč (MP3 formát) odovzdá vedúci súboru 

(alebo jeho zástupca) zvukárovi tesne pred začatím choreografie, 

zároveň nahlási požiadavku na pustenie zvukového záznamu, ak 

požaduje spustenie hudby inak ako po nástupe súboru na pódium 

(napr.: ak je nástup zo zákulisia priamo do hudby a pod.) 

 Na 1 CD prosíme aby bola iba jedna skladba 

 Štandardne sa hudba bude púšťať po nastúpení súboru na pódium.  



                                         

 

 Počas prezentácie je možné CD u zvukára vyskúšať, či funguje, zvukár 

uprednostňuje USB kľúč. 

 

 

ZODPOVEDNOSŤ: 

 Každý vedúci súboru zodpovedá za bezpečnosť a disciplinovanosť 

svojich tanečníkov (v prípade poškodenia majetku, ublíženia na 

zdraví,  iných osôb a pod. zodpovednosť nesie príslušný súbor, resp. 

vedúci súboru). 

 Organizátor (ani Dom Odborov Istropolis) nezodpovedá za škodu a veci 

odložené v celých priestoroch súťaže. 

 Upozorňujeme na skutočnosť, aby si tanečníci, vedúci súborov, tréneri 

(ako aj verejnosť) nebrali so sebou na súťaž cenné a drahé predmety 

ani viac peňazí, nakoľko v budove bude veľa ľudí a nemôžeme vylúčiť 

prípadnú krádež a pod. !!! 

 

OCENENIA: 

Sólo, Duo: 
 1.- 3. miesto – pohár, medaila a diplom. 
 Všetci finalisti dostanú diplom. 
 
Skupiny, formácie: 
 1.- 3. miesto – 1 pohár a diplom pre súbor, medaile pre 
 všetkých tanečníkov v skupine alebo formácii + medaila pre 
 trénera. 
 Diplom dostanú všetky choreografie umiestnené vo finále. 
 

ŠATNE: 

 Súbory budú mať pridelené šatne. Rozdelenie do šatní bude podľa 

počtu prihlásených tanečníkov a dozviete sa to na prezentácii.

 Menšie (herecké šatne) sa nachádzajú v zadných priestoroch na 1 a 2 

poschodí. 

 Do veľkých spoločných šatní (kongresové sály) sa bude vchádzať cez 

foyer.



                                         

 

 Dovolíme si vás požiadať rešpektovať zadelenie a označenie šatní a 

nevytvárať si šatne mimo priestorov na to určených. 

 Šatne nie sú strážené! Upozorňujeme tanečníkov a doprovod, aby 

si v šatniach nenechávali žiadne cenné predmety! Za stratené veci 

organizátor ani Dom Odborov Istropolis nenesie zodpovednosť!

PRÍPRAVA NA SÚŤAŽNÉ VYSTÚPENIE A NÁSTUP NA PÓDIUM: 

 Tanečníci musia byť na svoje súťažné vystúpenie nachystaní včas v 
zákulisí pri pódiu (aspoň 1 predchádzajúcu disciplínu pred vlastnou 
súťažnou disciplínou). 

 Tanečníci musia ísť na pódium rozcvičení a pripravení na súťaž.  

 Tanečné skupiny ani jednotlivcov a duá nebudeme hľadať v 
šatniach. Každý súťažiaci je zodpovedný za nástup podľa 
vyveseného „aktuálneho“ časového harmonogramu! V prípade, ak 
súťažiaci nebude včas na javisku, bude diskvalifikovaný v zmysle 
súťažného poriadku STODIDO.! 

 Nástup na javisko sa uskutoční počas odchodu predchádzajúcej 
skupiny. 

 Z jednej strany javiska sa nastupuje, z druhej strany sa odchádza. 

 Pri žiadnych disciplínach ani sólových a duo disciplínach nie je 
povolené odchádzať z pódia do zákulisia napiť sa vody, ísť si 
sadnúť a pod.  

 Upozorňujeme na dodržiavanie pitného režimu! 

 Celá súťaž bude prebiehať v zmysle pravidiel STODIDO. 

 

REKVIZITY: 

 Zákulisie veľkej sály v Istropolise je malé, preto prosíme vedúcich 
súborov, aby nám napísali (lucia@assos.sk) aké veľké a koľko budú 
mať rekvizít na choreografie. 

 Budeme sa snažiť zabezpečiť súborom dostatok priestoru na 
odkladanie rekvizít. Každému súboru určíme miesto, kde bude mať 
počas dňa odložené rekvizity. Prosíme rešpektujte pokyny 
organizárotov a odkladajte si rekvizity len na miesto, ktoré vám bude 
určené. Tesne pred vystúpením si súbor prinesie rekvizity do zákulisia 
a po dotancovaní si rekvizity opäť odloží na určené miesto. V zákulisí 
budú deťom pomáhať členovia inšpicie. 



                                         

 

DOVOLÍME SI VÁS POŽIADAŤ O POCHOPENIE A DODRŽIAVAŤ DISCIPLÍNU 
pri odkladaní rekvizít.  

 Z priestorového, časového a najmä bezpečnostného hľadiska BUDE 
POVOLENÉ 2 ďalším osobám zo súboru pomáhať tanečníkom nosiť 
rekvizity street dance show choreografií pri nástupe a odchode 
z javiska.  

 

  Vstupné dvere do zákulisia:  VÝŠKA 197cm  

       ŠÍRKA 170cm 

  Vstup zo zákulisia na javisko:  

     1.vchod:  VÝŠKA 300 cm  

       ŠÍRKA 140cm 

     2.vchod:  VÝŠKA 300 cm  

       ŠÍRKA 120cm 

 

OBČERSTVENIE: 

 V priestoroch Istropolisu bude zabezpečený bufet. 

 Na prízemí (od hlavného vchodu do Istropolisu napravo) je reštaurácia. 

 PIZZA donáška 0911 551 500 

 Reštaurácia STAROSLOVENSKÝ PIVOVAR vstup zo zadnej strany 
Istropolisu zo Škultétyho ulice, sedenie aj na terase, varia vlastné 
pivo. 

 Predajňa LIDL - vstup zo Škultétyho ulice, otvorené od 9,00 do 21,00 
hod. 

 BASTION pub, Pub v podzemí pod Tržnicou oproti Istropolisu, 
www.bastion.sk 

 

 
UBYTOVANIE: 
 

 Všetci účastníci (tréneri, tanečníci, rodičia a pod.) na vlastné náklady 
 
  Možnosti ubytovania v blízkosti:  
 



                                         

 

Železničná ubytovňa, Šancova 102/A, Bratislava 
tel. 00421/2/ 20294181 
Dostupnosť do Istropolisu: pešo 5 min.  
 
Hotel Nivy, Líščie nivy 3, Bratislava 
http://hotelnivy.sk/  
Dostupnosť do Istropolisu: autobusom 5 min. 
 
Hotel Premium, Priekopy 20/A, Bratislava 

 
 +421249491055 
hotel@hotel-premium.sk 
http://www.hotel-premium.sk/sk/  
Dostupnost do Istropolisu: autobusom 5 min. 
 
Hotel Echo, Prešovská 39, Bratislava  
http://hotelecho.sk/  
Dostupnost do Istropolisu: autobusom 5 min. 
 
Hotel TURIST, Ondavská 5, Bratislava 
http://www.turist.sk/sk-hotel.html  
Dostupnost do Istropolisu: autobusom 5 min. 
 
Hotel 21, Nerudová , Bratislava, tel.: + 421 2 48 25 2000      
http://www.hotel21trnavka.sk/ 
Dostupnost do Istropolisu: autobusom 15 min.  
 
Hotel LINDNER , obchodný dom Centrál 
Ak máte záujem o ubytovanie, prosím informujte ma na 
Dominka.k13@gmail.com 
Hotel sa nachádza priamo oproti Istropolisu cca 3 min. 
Ponúkajú zvýhodnené ceny 55 EUR/ dvojlôžková izba  

 

 

TTaanneeččnnéé  ššttúúddiioo  AASSSSOOSS  NNeelluuxx  BBrraattiissllaavvaa  ďďaakkuujjeemm  vvššeettkkýýmm  ssppoonnzzoorroomm  zzaa  

ppoosskkyyttnnuuttúú  ppoommoocc!!  

  

ĎALŠIE INFORMÁCIE O MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA 2015  

BUDÚ PRIEBEŽNE DOPĹŇANÉ NA STRÁNKE STODIDO A FACEBOOKU 

 

 

http://hotelnivy.sk/
http://www.hotel-premium.sk/sk/
http://hotelecho.sk/
http://www.turist.sk/sk-hotel.html
mailto:Dominka.k13@gmail.com


                                         

 

Ďakujeme, že ste venovali pozornosť organizačným pokynom. 
Všetkým súborom prajeme veľa šťastia, tešíme sa na vašu účasť na 

MSR 2015!!!  

 

 

TŠ ASSOS Nelux Bratislava, o.z. 


