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Miroslav Frolo 

+421 903 539 009 

deepfrolo@gmail.com 

Osobné údaje 

Adresa: 

Gen.Svobodu 44, 036 01 Martin 

Dátum narodenia: 

21.7.1969 

Vzdelanie 

Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš 
1984 - 1989 

Priebeh zamestnaní:  

 

1990 – doteraz : tréner, choreograf, predseda DEEP DANCE CLUB 

1996 – doteraz : SZČO, Miroslav Frolo-DEEP PRODUCTION 

2005 – doteraz : zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy, M.Haľamovej 21,   

                           Martin 

2007 – doteraz : zriaďovateľ Súkromného centra voľného času TK DEEP, M.Haľamovej 21,  

                           Martin 

2011 -  doteraz: konateľ DEEP DANCE CENTER, s.r.o. 

  
 

Jazykové znalosti: anglický jazyk – pasívne 

                               ruský jazyk – maturitná skúška  

Počítačové znalosti : Microsoft Word - pokročilý 

                                  Microsoft Excel – pokročilý, 

                                  CENKROS - pokročilý    

                                  Microsoft PowerPoint – základy              

Vlastnosti: 

Som komunikatívny, zodpovedný, flexibilný, spoločenský, mám bohaté skúsenosti v oblasti 

riadenia ľudských zdrojov, prípravy a manažovania projektov, PR spoločnosti a spolupráce 

s mediálnymi agentúrami , organizovania športových a kultúrnych podujatí. Dokážem  

pracovať pod stresom. Patrím medzi kreatívne a pozitívne naladené osoby, mám príjemné 

vystupovanie a rád pracujem s ľuďmi. Mám rád výzvy, nebojím sa ísť do nových vecí. 



Záujmy: 

Rád cestujem, spoznávam nové kultúry, ľudí, jedlo. Venujem sa literatúre, čítam knihy najmä 

z oblasti marketingu a histórie. Zo športu obľubujem tanec a plávanie, obom som sa 

profesionálne venoval  . Sledujem verejné dianie, rovnako mám rád kultúru, dokumentárne 

filmy, divadlo a  tanec. 

Záver: 

Dlhodobo pôsobím v oblasti kultúry, tanca a voľnočasových aktivít. Od roku 1990 vediem 

TK DEEP Martin a od roku 2005 SZUŠ Maše Haľamovej , 2007 SCVČ TK DEEP v Martine. 

V minulosti som bol aktívnym tanečníkom (Majster ČSFR v disco, street show), neskôr  

úspešným trénerom a choreografom. Dlhé roky som spoluorganizoval domáce súťaže 

a neskôr aj IDO medzinárodné súťaže. Dlhodobo som pôsobil aj ako rozhodca a funkcionár. 

V roku 2013 som začal tradíciu trojkolovej súťaže DEEP Dance League, ktorá je už 

neodmysliteľnou súčasťou kalendára podujatí v disciplínach disco a hip hop na Slovensku. V 

súčasnosti pracujem v DEEP DANCE CLUB, som zriaďovateľom SCVČ a SZUŠ, podnikám 

a okrem toho organizujem rôzne súťažné i nesúťažné podujatia. So športovým klubom DEEP 

DANCE CLUB úspešne reprezentujeme SR na medzinárodných súťažiach IDO (získali sme 

niekoľko titulov a medailí z majstrovstiev sveta a Európy) . Dlhodobo pôsobím aj vo vedení 

riadiacich štruktúr tanečného zväzu a naposledy som bol aj členom Rady SZTŠ.  Všetky svoje 

profesionálne a životné skúsenosti by som rád premietol do navrhovanej funkcie a prispel 

k rozvoju tanečného športu na Slovensku. 

 

Miroslav Frolo, 8.6.2021, Martin.  

 


