
Životopis 
GENC BERISHA  
Kandidát na člena Prezídia SZTŠ 
zástupca športovcov  

 
Bc.Genc Berisha  - vek 24 rokov 
Č.preukazu SZTŠ 13260 
Poslucháč magisterského štúdia na FTVŠ UK v Bratislave 
Jazykové kvality/zručnosť: angličtina pokročilý  
 

Dlhoročný tanečník a slovenský reprezentant v tanečných disciplínach show dance, jazz, 
moderna/contemporary (sólo, duo, skupiny aj formácie), mnohonásobný majster 
Slovenska, majster sveta a Európy a medailista z vrcholných medzinárodných súťaží. 
Pôsobil v kluboch Danubia Halo Halo Bratislava, Juventa Bratislava, eSdance Bratislava 
a podieľal sa aj na „výberových“ choreografiách zložených z tanečníkov viacerých klubov - 
Slovak Dance Team 
Aktívne súťaží od roku 2006. 
Je národným rozhodcom pre ART disciplíny (ako aktívny tanečník zatiaľ iba pre detskú 
a juniorskú vekovú kategóriu) 
Podieľa sa na tvorbe choreografií pre nominačné súťaže ART disciplín. 
Zúčastňuje sa otvorených/rozšírených rokovaní ART technickej komisie sekcie IDO 
SZTŠ. 
Istý čas pôsobil ako člen MVK SZTŠ a stále pôsobí vo vzdelávacej komisii sekcie IDO 
SZTŠ.  
Ako lektor sa podieľa na vzdelávaní trénerov SZTŠ. 
Bol aktívnym účastníkom a zástupcom Slovenska na rokovaniach IDO Forums pre 
tanečníkov a trénerov (disciplíny show dance, jazz, moderna/contemporary). 
 

Celá kariéra a výsledky na: 
http://is.stodido.sk/index.php?page=lists/listspecificresults&id_member=2066&resultstype=
specificdancerall 
 

TOP výsledky: 

http://is.stodido.sk/index.php?page=lists/listspecificresults&id_member=2066&resultstype=specificdancerall
http://is.stodido.sk/index.php?page=lists/listspecificresults&id_member=2066&resultstype=specificdancerall


IDO Majster sveta show dance sólo muži 2017 hlavná veková kategória 
2.miesto v IDO GALA 2018 (súťaž majstrov sveta dospelých všetkých disciplín a kategórií) 
IDO Majster sveta show dance sólo muži 2011 juniorská veková kategória 
4.miesto IDO Majstrovstvá sveta modern/contemporary sólo muži 2016 hlavná veková 
kategória 
Mnohé ďalšie medailové umiestnenia v kategórii duo, skupina a formácia 
 

Charakteristika: 
Genc Berisha je priateľskej ale zároveň otvorenej a priamej povahy, je zodpovedný a so 
zmyslom pre prácu v kolektíve a s kolektívom. Je tolerantný, s vášňou pre tanec ale aj pre 
tanečné dianie v sekcii IDO a tiež celom zväze SZTŠ, o čom svedčí množstvo kontaktov 
v tanečnej komunite. 
 

V roku 2020 bol nominovaný sekciou IDO SZTŠ - a postúpil do užšieho výberu - pre 
pozíciu člena IDO Dancers Commission. 
Od roku 2021 pôsobí ako konzultant IDO Social media department. 


