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Vyhodnotenie PRIESKUMu v kluboch - apríl 2020   
Sekcia módnych tancov a disciplín IDO SZTŠ 

 

V prieskume odpovedali kluby: Disco Dance, Hip Hop, disco+hip hop+street show, 
art (show, jazz, modern), salsa/latino show 
Celkom odpovedalo 27 klubov (kluby z celého Slovenska od Senice až po Prešov) 
 
 

1. Trénujete v svojich kluboch online? Ak áno, v akom rozsahu a ako? (Inst, FB,…) 

Online tréningy   22 klubov 
Formou pokynov a úloh na FB  5  
Väčšina 3x týždenne, hlavne pre Ačkových tanečníkov (FB, Instagram a iné) + vlastné 

projekty a motivačné výzvy a súťaže 
 

2. Máte momentálne problémy s úhradou nájmov ? (prenajímateľ: najviac 
súkromník, školstvo, iné…) 

Pozastavené/znížené platby z dôvodu nevyužívania (hlavne v školstve)  2 
Zatiaľ OK   10 
Majú alebo budú mať problém  14 klubov 
 

3. Sledujete medzinárodné IDO lekcie z rôznych štýlov a disciplín (disco, hip hop, 

jazz, moderna, salsa, step…) na FB a Instagrame? Ako ich hodnotíte? 
veľmi pozitívne hodnotia (pre mnohých–náhrada/alternatíva za vlastné tréningy online) 

Áno   23 
Nie (hlavne HH a latino) 4 
 
4. Plánujete účasť na medzinárodných súťažiach IDO na jeseň, ak sa uskutočnia? 
Áno    7 
Nie   12 
Nevedia ešte 8 
 

5. a) Plánujete účasť na slovenských súťažiach IDO SZTŠ na jeseň, ak sa 
uskutočnia? 
Áno   22 
Podľa situácie (hlavne choreografické disciplíny)  5 
5. b) Ak áno – s čím? Sóla, dua, skupiny, formácie? 
Áno    sólo/duo/skupiny  5,  všetko (aj formácie) 16 
Podľa situácie  6 
5. c) Ak áno – bude Vaša účasť vyššia alebo nižšia ako bežne? 
Ako vždy          16 
Podľa situácie  11 
5. d) Ako ďaleko od svojho pôsobiska budete ochotní a schopní vycestovať? (do 100 
km, do 300 km, kamkoľvek na Slovensku) 
Kamkoľvek  21 
Do 100km     4 
Nevedia        2 
 

6. Aké súťaže by ste uprednostnili? :  
A  iba pohárové   4 
B  iba majstrovské (Majstrovstvá Slovenska) 0 
C  pohárové aj majstrovské 22 
Podľa toho, kedy sa vrátime k tréningom/nevie odpovedať 1 
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7. Je niečo, čo by sme mohli pre Váš klub, Vás samotných a Vašich tanečníkov 
urobiť? 
- dotácie za počet registrovaných športovcov (15%) a prípadne iné vyplatiť čím skôr,    
  nie na konci roka, a tým pomôcť     (prosba viacerých klubov) 
- prinášať čo najviac info zo športovej sekcie MŠ SR  (2 kluby) 
- aktuálne info o našej súťažnej sezóne na  jeseň  (3 kluby) 
- tlak na MŠ - umožniť aspoň individuálne tréningy  (2 kluby) 
- pomôcť riešiť problémy s platbou nájmov (poradiť, podporiť, inak pomôcť..) viaceré kluby 

- overit školske kluby a možnosť tréningov (2.fáza)  (2 kluby) 
- posun platnosti členských poplatkov SZTŠ   (2 kluby) 
 

8. PRIPOMÍNAME vzdelávanie trénerov 1.stupňa! Využite šancu prihlásenia do 
30.4. Tak skoro sa nová “jednotka” neotvorí a KAŽDÝ klub potrebuje kvalifikovaného 
trénera v zmysle Zákona o športe!!!  
Plánujete prihlásiť sa? Ak áno, v akom počte? 
16 osôb 
 
 
 

Spracovala H.Švehlová 
Bratislava 23.4.2020 


