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Výročná správa Tanečného klubu Country Beta 
pri Žilinskej univerzite v Žiline za rok 2008 

 
1. Úvod 
 

Tanečný klub Country Beta pri Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej len „klub“), je klub, 
ktorého cieľom je propagovať, podporovať a vyučovať square dance, round dance a line 
dance, prostredníctvom ktorých chce nadväzovať kontakty a rozširovať priateľské vzťahy 
s inými klubmi podobného zamerania v Slovenskej republike i v zahraničí. 

 

Charakteristika a organizačná štruktúra   

 

Kompletný názov: Tanečný klub Country Beta pri Žilinskej univerzite v Žiline 

Miesto pôsobenia: Študentský domov na Veľkom Diely v Žiline, blok E-F, tanečná sála Beta 

Kontakt: countrybeta@gmail.com 

Vedúci klubu: Ing. Marián Pecko 

Počet členov: 18 

 

2. Aktivity klubu 

2. 1. (aše akcie 

Spring Square Special  

je 3-dňové medzinárodná stretnutie členov tanečných klubov podobného zamerania najmä zo 
Slovenskej a Českej republiky. Na stretnutie sú pozývaní zahraniční taneční lektori, pod 
ktorých dohľadom sa rozvíjajú tanečné schopnosti zúčastnených. Stretnutie sa organizuje 
v prenajatých priestoroch mimo areálu ŽU. V roku 2008 sa akcia konala už po 14-ty krát 
a zúčastnilo sa jej 45 hostí a 6-ti lektori. Cieľom klubu pre rok 2009 je zvýšiť počet 
tanečníkov na 60. 

začiatočnícky kurz  

V priebehu mesiacov október až december klub organizoval základný  kurz tanečného štýlu 
round dance, ktorého sa zúčastnilo 28 tanečných párov, najmä z radov študentov ŽU, ale aj 
širokej verejnosti. Kurz je zameraný na oboznámenie tanečníkov s týmto tanečným štýlom, 
odlišnosťami od iných štýlov a základnými prvkami jednotlivých rytmov (twostep, waltz, 
cha-cha, rumba, jive) 

strieborný kurz 

V priebehu mesiacov január až marec klub organizoval  kurz tanečného štýlu round dance pre 
pokročilých, ktorého sa zúčastnilo 8 tanečných párov. Kury bol zameraný na rozvoj znalostí 
zo základného kurzu, rozšírenie počtu rytmov a jednotlivých tanečných prvkov,  
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2. 2. (avštívené akcie 

Január  

7. Hornický Šachťák – Ostrava – Dubina,  EXTEND SDC Ostrava 

Február 

2. roundová nalejvárna fáza II-III, Jiříkovice u Brna, Dostavník Brno 

Huslenky, Huslenky u Vsetína, Hukilau SDC z ValMezu, Valašské Meziřičí 

Marec 

2. roundová nalejvárna fáza IV, Jiříkovice u Brna, Dostavník Brno 

Máj 

Corvinius Dance, Bad Sauerbrunn – Rakúsko, Vienna Swingers 

16 CSCTA – 1.st Slovak Convention – Bratislava Devínska Nová Ves, Karolína 
Bratislava - Medzinárodné stretnutie tanečných klubov z Českej republiky, Slovenska, 
Nemecka, Rakúska, Austrálie, USA, Švédska a Anglicka, ktorá sa prvýkrát konala na 
Slovensku a celkovo sa reťazca akcií zúčastnilo cca 750 tanečníkov z už spomenutých 
krajín. 

Velká květnová nalejvárna, Brno Bystrc, Dostavník Brno 

Poslednou akciou v Brne končí tanečná sezóna CSCTA pre Slovensko a Českú republiku, 
a opätovne sa rozbehla až v septembri, kedy klub vykonával prípravy na otvorenie základného 
kurzu, preto sa v priebehu zimného semestra nezúčastnil žiadnej akcie organizovanej 
ostatnými tanečnými klubmi. 

 

3. Finančné hospodárenie klubu 

Príjmy klubu: 

dotácie ŽU na kultúrnu činnosť študentov – 22 500 SKK 

Výdavky klubu 

Reproduktory 2 ks – 9 598,- SKK, náhrada za staré reproduktory, ktorých technický 
stav a výkon nepostačoval potrebám klubu 

Prenosný počítač  - 12 760,- SKK, pomôcka pri organizovaní akcií, nevyhnutná pre 
lektorov, pre prácu s materiálmi hudobného a školiaceho charakteru. 

Organizácia podujatí a návšteva zahraničných akcií bola financovaná zo súkromných 
finančných prostriedkov jednotlivých členov klubu. 

V budúcnosti plánuje klub zabezpečiť 1 pár mikrofónov, stojany na reproduktory, kostýmy 

z dôvodu identifikácie členov klubu na jednotlivých akciách a vystúpeniach a novej skrine na 

odkladanie samotných kostýmov a techniky. 

 

4. Ciele klubu 

- zvýšiť tanečné povedomie medzi študentmi a zamestnancami ŽU formou 
organizovania kurzov, akcií a vystúpení, 

- zvýšenie počtu zúčastnených na Spring Square Special, ako aj počtu lektorov,  
- zvýšenie počtu členov. 


