PLÁN ČINNOSTI v roku 2021
Sekcia disciplín IDO a módnych tanečných štýlov
(materiál na predloženie na Výročnej konferencii sekcie IDO a VZ SZTŠ)
Plán činnosti je ovplyvnený a poznamenaný obdobím pretrvávajúcej pandémie covid 19 a
s tým súvisiacimi obmedzeniami, ktoré sa týkajú bežnej tréningovej, súťažnej a ďalších
činností.
Mnohé aktivity si vyžadujú modifikáciu a prispôsobenie uvedeným obmedzeniam a tiež
výnimočným podmienkam a limitom. Vedenie sekcie disciplín IDO SZTŠ musí hľadať nové
riešenia, vytvárať nové projekty a aplikovať alternatívne metódy pôsobenia, komunikácie,
vzdelávania aj realizácie podujatí.

Hlavné ciele sú a budú :
-

-

-

Zintenzívniť komunikáciu s klubmi a členskou základňou
Urýchliť, rozšíriť a sprostredkovať informovanosť klubov a športovcov
Priebežne v čo najväčšej možnej miere získať spätnú väzbu od klubov a tanečníkov,
vyhodnotiť ju a následne výsledky využiť pri ďalšom rozhodovaní, príprave
a realizovaní podujatí a aktivít rôzneho charakteru
V maximálnej možnej miere využiť online priestor a jeho možnosti pri realizovaní
aktivít sekcie
Zachovať v maximálnom rozsahu akékoľvek aktivity pre tanečníkov, funkcionárov
a športových odborníkov – hoci len v upravenej a obmedzenej podobe
Vytvoriť priestor pre návrhy a iniciatívu samotných klubov a tanečníkov
Hľadať možnosti pomoci klubom aj tanečníkom zvládnuť a prekonať neľahké
obdobie pandémie a jeho dôsledkov (poradná činnosť, finančná pomoc a podpora...)
Prispôsobiť pravidlá a podmienky súťaží a činnosti v období pandemickej situácie
(napr. znížené alebo nulové štartovné na súťaži, prispôsobené nároky na podmienky
usporiadania a organizovania súťaže ...)
Zohľadniť situáciu pri rozhodovaní o finančnej podpore súťažných aj nesúťažných
podujatí a projektov (tých online aj naživo)
Využiť a sprostredkovať všetky informatívne, vzdelávacie, propagačné a súťažné
možnosti a aktivity, ktoré ponúkajú a realizujú medzinárodné organizácie IDO
a WDSF (online workshopy, semináre pre medzinárodných rozhodcov, komisie,
webináre, súťaže, projekty spojené so 40.výročím založenia IDO .....)

Plán činnosti:
Pripraviť a zorganizovať online súťaže (minimálne 1 pre Disco, 1 pre street/Hip Hop, 1
pre ART disciplíny a 1 pre Latino, celkovo minimálne 4)
Pripraviť a zorganizovať naživo súťaže slovenského pohára Disco Dance, Breaking, Hip
hop, Show Dance, Jazz, Moderna a ďalšie disciplíny (minimálne 7 súťažných podujatí
v rôznych mestách Slovenska: Martin, Prešov, Košice, Levice, Liptovský Hrádok,
Bratislava, ….). Všetky vekové kategórie, v disciplínach Disco a Hip Hop všetky
výkonnostné kategórie (D,C, B, A). Byť flexibilný a prispôsobiť termíny a tiež podmienky
účasti na súťažiach aktuálnej situácii.
Pripraviť a realizovať naživo nominačné súťaže majstrovstvá Slovenska (3 súťaže:
Disco a street show, Hip Hop, Show Dance a latino)
Pokračovať v rozšírení breakovej súťažnej komunity a dopracovať plán a projekt prípravy
reprezentácie breaking s výhľadom do olympijskej účasti.
Pokračovať v rozšírení súťažnej základne tanečníkov pre salsu a iné latino disciplíny.

Realizovať osvedčené informatívno-vzdelávacie projekty ONLINE spôsobom
(regionálne konferencie a ďalšie informatívne rokovania určené pre vedúcich
a zástupcov klubov, rokovania jednotlivých komisií, vzdelávanie rozhodcov a
funkcionárov súťaží disciplín IDO SZTŠ.
Podieľať sa na vzdelávaní trénerov rôznych stupňov (súčasť spoločného vzdelávania
SZTŠ).
Podieľať sa na ďalších spoločných projektoch SZTŠ (legislatívne, vzdelávacie,
propagačno-prezentačné, ...).
Prehĺbiť informovanosť sekcie IDO SZTŠ o špecifikách a tiež aktivitách ďalších dvoch
sekcií SZTŠ (tanečný šport a rock and roll).
Podieľať sa na príprave odborných metodických publikácií k disciplínam IDO SZTŠ.
Pripraviť slovenské reprezentačné výpravy na medzinárodné súťaže IDO: majstrovstvá
sveta, majstrovstvá Európy, svetový pohár – ak sa tieto budú môcť uskutočniť a za
podmienky, že bude možné vycestovať na uvedené súťažné podujatia.
Pripraviť a realizovať online tanečné workshopy – určené tanečníkom rôznych disciplín
a rôznych vekových a výkonnostných kategórií (minimálne 20) – so slovenskými aj
zahraničnými lektormi.
Pripraviť a realizovať online prednášky z oblasti rozboru a nácviku tanečnej techniky
niektorých disciplín, z oblasti výživy, regenerácie ... (minimálne 3)
Pokračovať a rozvíjať komunikáciu s potencionálnymi novými členmi (klubmi)
a organizátormi podujatí disciplín IDO na Slovensku, rozširovať ponuku súťaží pre
možných budúcich členov sekcie IDO SZTŠ, rozšíriť a zefektívniť propagáciu súťažných
disciplín IDO.
Podporiť súťažné podujatia sekcie IDO (vecne a finančne), prednostne nominačné
súťaže a tiež súťaže uskutočnené v období limitujúcich hygienických opatrení (majú nižší
alebo nulový príjem zo vstupného a vyššie náklady na realizáciu).
Rozhodovať o pridelení finančných prostriedkov zo štátnych aj vlastných zdrojov
s ohľadom na reálnu situáciu, objektívne stanovené kritériá a finančné možnosti sekcie
IDO SZTŠ.
Byť dôstojnou a reprezentatívnou súčasťou osláv 40.výročia založenia Medzinárodnej
tanečnej organizácie (IDO) v domácom aj medzinárodnom prostredí.
V spolupráci s členskou základňou a predovšetkým študentmi FTVŠ UK ako aj
poslucháčmi trénerského vzdelávania zintenzívniť a rozšíriť tvorbu publikácií z oblasti
historicko-dokumentačnej aj odbornej z oblasti disciplín IDO.
Všetkými prostriedkami a aktivitami pomáhať rozvoju a kvalite tanca a tanečných
podujatí v oblasti disciplín IDO.
Plán pripravilo a schválilo vedenie sekcie IDO SZTŠ
Máj 2021

