
Výročná správa o činnosti sekcie disciplín IDO a módnych tanečných štýlov 

v roku 2020 
 

Rok 2020 bol po každej stránke pre všetkých – a teda aj pre sekciu IDO SZTŠ -  mimoriadne  

komplikovaný a znamenal výzvu v mnohých ohľadoch. 

Bežný tréningový proces bol na mnohé mesiace zastavený alebo limitovaný (počtom tanečníkov) a súťažné 

aktivity boli tiež čiastočne alebo úplne pozastavené, prípadne museli byť výrazne modifikované.   

 

Kongres sekcie IDO 
Tradičným podujatím na úvod kalendárneho roka je kongres sekcie IDO pre vedúcich a zástupcov klubov, 

choreografov, trénerov. Súčasťou kongresu je aj školenie rozhodcov a funkcionárov súťaží (povinné pre 

držiteľov licencie a jedným z predpokladov pre získanie licencie nového rozhodcu) . Hlavným zámerom 

kongresu je vzdelávať, rozširovať vedomosti a poznatky. Rozhodcovia disciplín IDO (špecializujú sa na 

jednotlivé disciplíny a skupiny disciplín) majú povinnosť každoročnej účasti na kongrese za účelom 

obnovenia a potvrdenia platnosti licencie rozhodcu. Kongres má aj dôležitú spoločenskú funkciu, lebo 

kongres je jediná príležitosť, kedy sa stretnú zástupcovia klubov, predstavitelia rôznych disciplín a rôznych 

štýlov, aby zhodnotili predošlý súťažný rok, pripravili sa na ďalší, konfrontovali svoje poznatky, názory 

a skúsenosti. Slovenské aj medzinárodné súťaže sa konajú vždy iba v jednej disciplíne (napr. súťaž v štýle 

hip-hop, súťaž disco, alebo súťaž jazz a moderna), ľudia z týchto rozmanitých tanečných sfér a komunít sa 

počas roku stretávajú minimálne alebo vôbec.   

Niekoľko predošlých rokov sa kongres konal v Bratislave ale v roku 2020 sa vedenie sekcie IDO SZTŠ 

rozhodlo pre zmenu a za dejisko kongresu zvolilo Liptovský Hrádok. Kongres sa uskutočnil 31. 1. – 2. 2. 

(účasť 65 osôb z 28 klubov z celého Slovenska). V programe kongresu bol výklad aktuálnych poriadkov 

a ich úprav, okrem toho sa uskutočnili prednášky (niektoré spojené aj s praxou): Základy poskytovania 1. 

pomoci s inštruktorkou z Červeného kríža ; Tanečno-pohybová terapia s psychologičkou; Prepojenie 

súčasného tanca s technikami street dance; Základy tanečnej techniky; rozbory súťaží a ich moderované 

hodnotenie. Súčasťou kongresu boli aj mimoriadne inšpiratívne rokovania troch otvorených komisií: Hip-

hop a street, Disco Dance a Art disciplíny.  

 

Regionálne konferencie 
Začiatkom roka 2020 sa uskutočnili 3 regionálne konferencie sekcie IDO – diskusné a informatívne 

stretnutia so zástupcami klubov (tradícia začala už v roku 2018). Regionálne 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 a tiež poskytli priestor na objasnenie a zodpovedanie prípadných otázok. Regionálne konferencie sa 

konali v priestoroch tanečných klubov (Spektrum Bratislava, Grimmy Prešov, Deep Martin), náklady boli 

minimálne (cestovné 1 osoby).    

V roku 2020 sa regionálne konferencie uskutočnili 9. januára v Bratislave (11 prítomných z 8 klubov), 11. 

januára v Prešove (15 prítomných z 8 klubov) a 12. januára v Martine (10 prítomných zo 6 klubov). 

 

Domáce súťaže a nesúťažné aktivity   
Súťažná sezóna v sekcii IDO SZTŠ začína zvyčajne až vo februári (pohárové súťaže) a majstrovské súťaže 

sa potom konajú v máji a júni. Podobne bola naplánovaná aj súťažná sezóna 2020. 

Situácia spôsobená covidom plány narušila a bolo nutné na zmenenú situáciu reagovať.  

9. februára sa uskutočnila prvá (a na dlhé mesiace aj posledná) súťaž „naživo: Unlimited Dance Cup 

v Leviciach (disciplíny Disco Dance, všetky vekové kategórie, sólo, duo a skupiny, za účasti 326 

tanečníkov z 15 slovenských klubov, súťaži predchádzali workshopy s medzinárodnými lektormi z Českej 

republiky a Švédska).  

Súťaže (naplánovaných bolo 12 pohárových a majstrovských súťaží v jarných mesiacoch) kvôli aktuálnej 

situácii nebolo možné uskutočniť – ich termíny boli viackrát posúvané, napokon až na jesenné mesiace. 

Letné prázdninové obdobie sa nieslo v znamení intenzívnych tréningových sústredení a campov (mnohé 

s celoslovenskou účasťou a niektoré v duchu medzisekčnej spolupráce TŠ-IDO) a tanečníci boli 

pripravení na jesenné súťaže.   



V období karantény sekcia IDO bola mimoriadne aktívna na Facebook-u a Instagrame – projekt „Tanec 

nepozná karanténu“ (foto a videá tanečníkov) a tiež preberanie online lekcií medzinárodných lektorov 

z rôznych tanečných štýlov (jazz, disco, hip-hop, step, salsa, moderna...). Disco lekciu medzinárodne cez 

FB pripravila a odprezentovala aj slovenská lektorka Dominika Kocourková. 

Väčšina jesenných súťaží musela byť z dôvodu karantény termínovo presunutá na rok 2021, resp.zrušená. 

V decembri sa podarilo uskutočniť ešte 2 súťaže naživo – usporiadateľom bola opäť Tanečná škola 

Unlimited: 6.a 18.decembra sa  uskutočnili pohárové súťaže DISCO sólo a duo za mimoriadnych 

hygienických podmienok a obmedzení a s povolením (aj následnou kontrolou a pozitívnym hodnotením) 

z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Podmienkou účasti bol okrem iného doklad o negatívnom 

antigénovom teste. 6.12. súťažilo 101 tanečníkov z 10 klubov a 18.12. 109 tanečníkov z 13 klubov. 

 

Ďalšie aktivity (aj tie súťažné) boli presunuté do online sféry a na jeseň sa uskutočnili 4 ONLINE súťaže 

sólo tanečníkov všetkých vekových kategórií pre 4 rôzne disciplíny a kombinácie disciplín: 

19.-29.11. ART (show, jazz, moderna)   120 tanečníkov z 10 klubov 

27.11.-2.12. DISCO Dance    239 tanečníkov zo 17 klubov 

  12.12. finále Next Step HIP HOP    160 tanečníkov z 19 klubov 

 14.-19.12. LATINO (salsa, bachata, merengue)   29 tanečníkov zo 4 klubov  

Na súťažiach (tých naživo aj online) v roku 2020 boli najpočetnejšie zastúpené deti (do 12 rokov), druhá 

najpočetnejšia veková skupina boli juniori (13–16 rokov), hlavná veková kategória bola počtom najslabšia 

– a tu sa obávame aj najväčších budúcich strát v súvislosti s dlhým obdobím bez tréningov a súťaží.  

 

V roku 2020 pokračovalo formovanie Breakovej komisie, uskutočnilo sa niekoľko stretnutí a rokovaní 

(naživo aj online) a pokračoval proces vypracovania koncepcie koordinovanej súťažnej prípravy v tejto 

disciplíne.  

 

Členovia sekcie IDO SZTŠ boli v roku 2020 aktívni aj v oblasti vzdelávania: 

Mgr. Barbora Žilinková, PhD. rozšírila Metodicko-vzdelávaciu komisiu SZTŠ a aktívne sa podieľala na 

procese tvorby nových materiálov pre oblasť vzdelávania a vzdelávacích aktivitách MVK. 

3 tréneri sekcie IDO úspešne ukončili vzdelávanie 2.stupňa a 21 uchádzačov sa prihlásilo a začalo 

navštevovať (prezenčne aj dištančne) vzdelávanie trénerov 1.stupňa. 

 

Slovenskí tanečníci a funkcionári na medzinárodných podujatiach  
Slovenskí tanečníci sa v roku 2020 plánovali zúčastniť viac ako 10 medzinárodných súťaží IDO, 

medzinárodná súťažná sezóna začína v máji a júni, ale kvôli situácii spôsobenej pandémiou aj 

medzinárodné súťaže boli termínovo presúvané a napokon pre rok 2020 zrušené.  

PhDr. Hana Švehlová (členka Rady SZTŠ, členka vedenia sekcie IDO SZTŠ) pôsobila aj v roku 2020 

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) .  

Slovensko sa v roku 2020 zúčastnilo projektu medzinárodných workshopov (vyššie spomínaná online 

lekcia D.Kocourkovej DISCO DANCE); aktívne sme sa podieľali na projekte IDO GALA 14.11. 2020 

(H.Švehlová ako vyhlasovateľ výročných medzinárodných IDO ocenení, B.Žilinková ako zástupca za 

Slovensko v oznamovaní hodnotenia za Slovensko); tanečník Genci Berisha bol hosťom  medzinárodného 

online projektu Riesa SHOW Unlimited 21.11.(rozhovor  aj tanečná ukážka) a H. Švehlová vystúpila v 

medzinárodnom online projekte Riesa TAP Unlimited 28.11.(z titulu Supervisora na mnohých 

predchádzajúcich ročníkoch majstrovstiev sveta v stepe).  

 

Vedenie sekcie IDO a Rada SZTŠ 
V roku 2020 reprezentovali sekciu IDO v Rade SZTŠ Miroslav Frolo a Hana Švehlová, pravidelne sa 

zúčastňovali rokovaní Rady a podieľali sa na rozhodnutiach a činnosti Rady SZTŠ.  

Sekciu IDO SZTŠ v roku 2020 viedli Alenka Majeríková, Miroslav Frolo, Ingrid Fabian, Dominika 

Kocourková, Bohumil Kadúc, Hana Švehlová a Edina Tóthová. Jedno rokovanie vedenia sekcie sa 

uskutočnilo v mieste a termíne konania kongresu (Liptovský Hrádok), 1 v termíne konania VZ SZTŠ 

(Bratislava) a ďalšie rokovania sa uskutočnili online, prípadne procesným spôsobom per rollam.  



Vedenie sekcie úzko spolupracovalo s odborníkmi z jednotlivých disciplín sekcie a pri svojich 

rozhodnutiach rešpektovalo názor jednotlivých komisií (Disco komisia, Hip-hop komisia, Art komisia).  

Vedenie rozhodovalo aj o financiách sekcie. V roku 2020 bol účet sekcie IDO a RNR rozdelený. Vedenie 

sekcie IDO tak rozhodovalo o použití podielu štátnych a tiež sekčných licenčných finančných prostriedkov 

na reprezentáciu a talentovanú mládež (presné  a overiteľné kritériá), súťaže Slovenského pohára, online 

súťaže, zamestnanca, medzinárodné poplatky, cestovné, potreby pre sčítavanie a iné výdavky. Sekcia 

financovala aj niektoré náklady organizátorov súťaží, ktoré sa napokon neuskutočnili (zakúpené ceny, 

medaily...). Členské (10/15,- Eur na osobu) je hradené  na spoločný účet zväzu a používané na spoločné 

výdavky (ekonomické a právne služby, nájom a mzdy sekretariátu...), resp. členské v r.2020 bolo klubom 

vrátené v súvislosti s covidom. Sekcia disponovala s podielom zo štátneho príspevku (100.227 ,-) a tiež 

licenčnými poplatkami (3,-Eur na osobu). Financie boli použité na príspevok klubom v sume 16.940,-Eur, 

na talentovanú mládež 22.500,- pre 26 klubov, na reprezentáciu/prípravu 19.930,- pre 28 klubov, na súťaže 

11.703,- tie online aj naživo, na mzdu H.Švehlovej 11.272,-, na medzinárodnú licenciu v IDO 1200,- , na 

administratívu IS 1200,-, na kongres/školenie sekcie, vzdelávanie, tonery, kancelárske potreby, cestovné 

náklady vedenia sekcie a lektorov, poplatky za internet a iné výdavky.      

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 24. 2. 2021 4310 sledovateľov (nárast o vyše 100 za posledný rok), sekcia IDO je aj na Instagrame 

2300 sledovateľov (nárast o vyše 200 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. 

Koncom roka – v súvislosti s informáciou o zaradení Breaku do programu Olympijských hier – bolo 

odvysielaných niekoľko príspevkov a reportáží v rozhlase, televízii, podcastoch: o breaku a jednom 

z našich najúspešnejších breakerov (Majko Koiš) a tiež o medzinárodne uznávanej osobnosti v breaku  

(Martinom MgGillian), ktorý reprezentoval break komunitu aj na online rokovaní organizovanom WDSF 

o breakingu a plánovaných break aktivitách. 
 

Jubilanti 
Rok 2020 bol aj rokom jubilantov z radov osobností sekcie a tiež z radov aktívnych klubov. 

V roku 2020 okrúhle životné jubileum oslávila Erika Brandnerová (vedúca klubu HALO HALO 
Bratislava od roku 1997, najúspešnejšia slovenská choreografka show dance).  

V roku 2020 oslávili svoje jubileum kluby: 

DEEP Dance Club Martin - 30.výročie (úspešný v disciplínach disco, hip hop, street show) 

GRIMMY Prešov - 25. výročie (úspešný v disciplínach disco, hip hop, street show, disco show) 

UNOSTAR Košice - 20. výročie (úspešný v disciplínach hip hop a street show) 
 

ZÁVER 
Rok 2020 (a tiež  začiatok roka 2021) bol a je jednoznačne obrovskou skúškou a výzvou pre nás všetkých – 

aby sme dokázali motivovať našich tanečníkov a tiež trénerov a choreografov, aby i napriek ťažkej 

a obmedzujúcej situácii ostali vytrvalí a verní tancu a hľadali nové možnosti, ako to nevzdať. 

Rok 2021 sa ešte viac presunul do online sféry : pribudli ďalšie online súťaže, ale aj online workshopy 

(domáci aj zahraniční lektori), prednášky (pre tanečníkov ale aj pre ich pedagógov a choreografov), 

konferencie, komisie a ďalšie aktivity, ktoré ponúka medzinárodná organizácia IDO.  


