
  

KANDIDÁT 
na pozíciu predsedu Výboru sekcie IDO SZTŠ na obdobie od júna 2021 

 
PhDr. Hana Švehlová 
 
Hana Švehlová (vek 58 rokov) pôsobí v oblasti tanca a športu od roku 1980 (najskôr ako 
tanečníčka spoločenských tancov, neskôr módnych diskotékových tancov a následne 
choreografka a trénerka diskotékových, plesových a show choreografií, z nich mnohé 
získali tituly majstra Slovenska a tiež umiestnenie na zahraničných súťažiach, konkrétne 
titul vicemajstra Európy 1997 dospelých show formácií, mnohé finálové umiestnenia z 
majstrovstiev sveta IDO 1991 – 1998). Momentálne sa stále aktívne venuje tancu 
v seniorskej tanečno-pohybovej skupine (40 – 60 rokov) a tiež ako trénerka 
a choreografka (show dance, plesové choreografie, detské choreografie...). 
Od roku 1988 sa zúčastňovala medzinárodných podujatí International Dance 
Organization (IDO) a v roku 1991 bola z iniciatívy Ing. Milana Štiavnického 
a rozhodnutím Prezídia 8. 5. 1991 vymenovaná do funkcie vedúcej komisie pre 
disciplíny IDO pri vtedajšom Slovenskom zväze spoločenského tanca (SZST). Komisia 
do roku 1993 koordinovala činnosť, vzdelávanie rozhodcov, organizovanie súťaží, 
nominácie v oblasti disciplín IDO. 
V roku 1993 iniciovala založenie Slovenskej tanečnej organizácie disciplín IDO (STO D 
IDO) – ako platformy a priestoru pre súťažné pôsobenie klubov a tanečníkov módnych 
tanečných žánrov na Slovensku. Spolu s Jurajom Šidelským,  Miroslavom Švehlom a 
ďalšími vypracovala a následne dlhé roky budovala systém tanečnej organizácie, 
podieľala sa na tvorbe pravidiel a dokumentov a tiež hodnotiaceho systému súťaží. 
Hana Švehlová bola prezidentkou Slovenskej tanečnej organizácie od roku 1993 až do 
obdobia vzniku spoločného a zlúčeného zväzu SZTŠ. 
V spojenom zväze bola v roku 2017 zvolená do Rady SZTŠ  a zároveň ostala na čele 
vedenia sekcie disciplín IDO SZTŠ. 
 

H. Švehlová od roku 1997 pôsobila v komisii, ktorá pripravovala v medzinárodnej 
organizácii International Dance Organization (IDO) podmienky pre demokratizačný 
proces a transformáciu fungovania medzinárodnej tanečnej organizácie. Od roku 1998 
je viceprezidentkou Medzinárodnej tanečnej organizácie (International Dance 
Organization) a momentálne je v tejto funkcii siedme volebné obdobie. Okrem toho 
zároveň pôsobí ako IDO Performing Arts Director. 
 

Hana Švehlová je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 
ale roky sa venuje organizačnej, trénerskej a choreografickej práci, absolvovala 
množstvo seminárov a školení (v oblasti tanca, trénerstva, telovýchovy a tvorby 
choreografie), vrátane medzinárodných.; je skúsenou organizátorkou domácich aj 
medzinárodných súťažných a nesúťažných podujatí (IDO Majstrovstvá Európy 1994 



  

a 1997 v Bratislave, Tanec bez hraníc 1995), organizátorkou a spoluorganizátorkou 
mnohých súťaží majstrovstiev Slovenska v rokoch 1991 – 2019, pohárových súťaží 
a ďalších medzinárodných súťaží, od roku 1989 je medzinárodnou rozhodkyňou 
a lektorkou. Prednáša na seminároch a kongresoch Medzinárodnej tanečnej organizácie 
a národných zväzov IDO. Pravidelne je členkou skúšobnej komisie pre medzinárodných 
rozhodcov IDO a každoročne pôsobí v pozícii a úlohe Supervisor alebo Chairperson of 
Judges na IDO majstrovstvách sveta a Európy. 
 

Jazykové znalosti: 
Anglický jazyk –  štátna záverečná skúška 
Ruský jazyk – maturitná skúška 
Nemecký jazyk – pasívne 
Poľský jazyk – priemerne 


