
Zápis z online zasadnutí prezídia 

sekcie akrobatického rokenrolu v rámci SZTŠ 

zo dňa 18. 10. 2020 (Nedeľa - 19.00 hod.) 

a pokračovania zo dňa 1.11.2020 (Nedeľa -18.00 hod.)  

 
Prítomní:  Rastislav Baňas, Peter Olej, Gabriela Kuklišová 

Program:  

1. Súťaže, rebríček (SR,WRRC) 

2. Nominácia rozhodcov na online WRRC súťaže 2020 

3. Úprava rozpočtu v mimoriadnej situácii 

4. Činnosť klubov v mimoriadnej situácii 

5. Príprava registrácie pre rok 2021 

6. Rozhodcovské a trénerské licencie 2020/2021 (príprava) 

7. Nominácia reprezentačných párov na meranie športovcov vo veku 13-25 rokov 

(zápis rady SZTŠ č. 4/2019 zo dňa 21.10.2019) 

8. Rôzne 

 

K bodu 1:  

Na základe zrušenia Slovenského pohára v Detve 10.10.2020, bola operatívne dohodnutá zmena na online 

súťaž, ktorá prebieha v dvoch termínoch: 

1. 18.10. 2020 – Deti, Žiaci, Duo girls, Duo ladies 

2. 25.10. 2020– Včielky, sólo 8, 11, 14 

Na základe stále nových usmernení a opatrení UVZ SR sú pripravené dve alternatívy. Pri uvoľnení 

opatrení sa budú plánované súťaže konať v pôvodných termínoch a forme v rámci platných opatrení. Ak to situácia 

v danom termíne dovolí, tak sa budú konať MSR 25.11. 2020. V inom prípade sa budú konať online súťaže (nie 

MSR). 

Vyjadrenie k žiadosti S. Kočiša zo dňa 5.10.2020: 

Stanovisko sekcie:  

- ďakujeme všetkým klubom za aktívny prístup a ochotu riešiť momentálnu situáciu, 

- berieme do úvahy všetky možnosti, ktoré kluby majú k dispozícii a každá činnosť je vítaná,  

- možnosť zúčastniť sa online súťaže alebo klubovej súťaže pri dodržaní všetkých nariadení (klub 

zodpovedá za dodržiavanie nariadení), 

- pri organizovaní akejkoľvek súťaže rovnaká dotácia na kompenzáciu nákladov na rozhodcov (klub, ktorý 

bude organizovať súťaž si zabezpečí rozhodcov s platnou licenciou), 

- nahlásiť vopred na sekciu organizovanie súťaže a zároveň výsledky zo súťaže, mena rozhodcov a 

zodpovedných ľudí za technickú stránku súťaže, 

- každá aktivita, ktorú budú vyvíjať tréneri a vedúci klubov je vítaná. 

Celú zodpovednosť za dodržiavanie nariadených opatrení zo strany UVZ SR berie na seba vedúci klubu.  

 

WRRC online súťaže: 

Na základe podnetu športového riaditeľa WRRC Denisa Lillih , žiadame vedúcich klubov , o dodržiavanie 

parametrov a postupov pri natáčaní videa pre súťaže   online WRRC (rozlíšenie, kvalita videa) podľa platných 

pravidiel online WRRC uvedených na stránke www.wrrc.dance a ktoré boli poslané všetkých klubom. 

Je vytvorený aktívny Facebook a Instagram profil.  

• Facebook: SZTŠ – sekcia akrobatického rokenrolu 

• Instagram: slovak_acrobatic_rock_and_roll 

 

K bodu 2: 

Bola schválená nominácia rozhodcov na online WRRC súťaže pre rok 2020. 

• 24.10. 2020 – Renáta Kočišová 

• 7.11. 2020 – Filip Kočiš 

• 22.11. 2020 – Filip Kočiš 

 

http://www.wrrc.dance/


K bodu 3: 

Úprava ROZPOČTU v mimoriadnej situácii 

3.1. ŠPORT MLÁDEŽE CEZ KLUBY - 15%  RnR - 4 235, 00 € 

 RNR 

AKADÉMIA TANCA Nitra 0 €  

RRC Hydrorock Bratislava 1540,00 € 

ŠK Crazyrock Detva 605,00 € 

ŠPORTUJSNAMI 1155,00 € 

VŠK FTVŠ UK Lafranconi 935,00 € 

SPOLU 4 235,00 € 

 
*Zodpovední: Olej, Špániková, Bilanx 

Úloha splnená - k 31.10. 2020 finančné prostriedky boli klubom vyplatené v plnej výške. 

 

3.2. TALENTOVANÁ MLÁDEŽ -  5 646,60 € 

refundácia nákladov potrebných na zabezpečenie rozvoja talentovaných športovcov, v tom na: 

• tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, 

• pitný režim a doplnky výživy, 

• zdravotné poistenie, 

• funkčné vyšetrenie a lekárske vyšetrenie, 

• diagnostiku, 

• regeneráciu a rehabilitáciu, 

• športové oblečenie, 

• osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov 

vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie trénerov, 

• prenájom športovej infraštruktúry, 

 

 RNR 

AKADÉMIA TANCA Nitra 500,00 € 

RRC Hydrorock Bratislava 1 286,65 € 

ŠK Crazyrock Detva 1 286,65 € 

ŠPORTUJSNAMI 1 286,65 € 

VŠK FTVŠ UK Lafranconi 1 286,65 € 

SPOLU 5 646,60 € 

 

*Zodpovední: Olej, Špániková, Bilanx 

 

3.3. ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA - 7 058,20 € 

a) 6 000,00 €  

refundácia nákladov potrebných na zabezpečenie prípravy športovcov, v tom náklady na: 

• tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, 

• pitný režim a doplnky výživy, 

• zdravotné poistenie, 

• funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia, 

• diagnostika, 

• regenerácia a rehabilitácia, 

• športové oblečenie,  

• osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov 

vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie 

trénerov, 

• prenájom športovej infraštruktúry, 

• dopingová kontrola 

• cestovné poistenie športovcov 

• poplatky za účasť na súťažiach 

 

 

RRC Hydrorock Bratislava 1500 € 

ŠK Crazyrock Detva 1500 € 

ŠPORTUJSNAMI 1500 € 

VŠK FTVŠ UK Lafranconi 1500 € 

SPOLU 6 000, 00 € 



b) 1 058,20 € 

testovanie športovcov - nákup (pre sekcie RnR) zariadenia *FITRO JUMPER + Notebook 

(*Počítačový diagnostický systém na hodnotenie skokového výkonu.)  

*Zodpovední: Olej, Špániková, Bilanx 

 

3.4. VŠEOBECNÝ ÚČEL -   7 058,20 €  

Plán: 

MSR (Dunajská streda) – 4000,00 €  

SLOVENSKÉ POHÁRE (Detva, Dunajská Streda) - 3058,20€ 

 

Zmena: 

a) COVID príspevok pre trénerov v sume 4 000,00 € 

RRC Hydrorock Bratislava Stanislav Kočiš 800,00 € 

 Martina Palkovičová 800,00 € 

ŠK Crazyrock Detva Gabriela Kuklišová 800,00 € 

ŠPORTUJSNAMI Rastislav Baňas 800,00 € 

VŠK FTVŠ UK Lafranconi Peter Olej 800,00 € 

SPOLU  4 000,00 € 

* Tréneri so zaplatenou platnou licenciou pre rok 2020 

b) Nákup výpočtovej technika 4x počítač pre kluby v celkovej sume - 3 058,20 €  

 

* Zodpovední: Olej, Špániková, Bilanx 

 

UZNESENIE k bodu 3: 

Prezídium sekcie akrobatického rokenrolu jednomyseľne schvaľuje k bodu 3 úprava rozpočtu v mimoriadnej 

situácii a to k jednotlivým častiam nasledovne: 

• 3.1. finančné rozdelenie 4 235,00 € podľa tabuľka 

• 3.2. finančné rozdelenie 5 646,60 € podľa tabuľky 

• 3.3.a) finančné rozdelenie 6 000 € podľa tabuľky 

• 3.3.b) nákup zariadenia FITRO JUMPER + Notebook. Zariadenie budú vo vlastníctve SZTŠ – sekcie 

RnR, v hmotnej zodpovednosti zástupcu v MVK. 

• 3.4.a) covid príspevok pre trénerov finančné rozdelenie 4 000,00€ podľa tabuľky  

• 3.4.b) nákup štyroch notebookov pre kluby na zlepšenie a podporu práce. Zariadenia budú vo 

vlastníctve SZTŠ – sekcie RnR, v hmotnej zodpovednosti štatutárov klubov. (1 notebook pre klub v bude 

dotovaný sumou - 764,55 €) 

Poznámka: dohodnuté finančné rozdelenia budú realizované po dohode s ekonomickou sekciou a môžu 

byť upravené podľa dohody a v súlade s predpismi SZTŠ.  

 

K bodu 4: 

Činnosť klubov v mimoriadnej situácii. 

Prebehla kontrola evidencie klubov a členskej základne za 2.polrok 2020. Evidujeme zmenu trénera v klube 

Akadémia tanca Nitra. Tréner- Bc. Miroslav Lalík. Evidujeme obnovenú aktivitu klubu v Smižanoch a nárast 

členskej základne aj v týchto ťažkých časoch. 

* Zodpovedná: Kuklišová, Baňas 

 

K bodu 5: 

Príprava registrácie pre rok 2021 

Do 15.12.2020 prosíme vedúcich klubov o prípravu podkladov na registráciu v roku 2021. Do konca decembra 

je možnosť uhradiť poplatky za rok 2021. Všetky poplatky spojené s registráciou sa platia na nový sekčný účet. 

Bude poslaná výzva k platbám v spolupráci s evidenčným úsekom SZTŠ. 

 

• 10€ členské   účet SZTŠ  SK33 0200 0000 0019 7812 8158 

• 5€ prvá registrácia  účet SZTŠ SK33 0200 0000 0019 7812 8158 

• 3€ licenčné   účet sekcie SK73 0200 0000 0042 5270 1151 

• 25€ licenčné WRRC  účet sekcie SK73 0200 0000 0042 5270 1151 

• 10€ rozhodca – národný účet sekcie SK73 0200 0000 0042 5270 1151 

• 33€ rozhodca – medzinárodný účet sekcie SK73 0200 0000 0042 5270 1151 

• 50€ rozhodca – WRRC účet sekcie SK73 0200 0000 0042 5270 1151 

• 50€ tréner sekcie RnR účet sekcie SK73 0200 0000 0042 5270 1151 

 

platný finančný poriadok SZTŠ 

* Zodpovedná: Kuklišová 



 

K bodu 6: 

Rozhodcovské a trénerské licencie 2020/2021 (príprava) 

Evidujeme ukončenie 2 nových trénerov akrobatického rokenrolu IV. kvalifikačného stupňa - bakalárskeho 

štúdia na FTVŠ UK. 

Pozn. - Bola schválená nová smernica MVK - Vzdelávania trénerov. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť 

od 1.11.2020 viď- Zápisnica SZTŠ č.5/2020 

 

K bodu 7: 

Nominácia reprezentačných párov na meranie športovcov vo veku 13-25 rokov 

* zápis rady SZTŠ č. 4/2019 zo dňa 21.10.2019 

UZNESENIE k bodu 7: 

Prezídium sekcie akrobatického rokenrolu jednomyseľne schvaľuje k bodu 7 nasledovnú nomináciu:  

Meno Kategória Klub 

Patrik Rakovický Juveniles-Žiaci Športujsnami Dunajská Streda 

Viktória Rakovická Juveniles-Žiaci Športujsnami Dunajská Streda 

Dominika Grajcarová Main class contact style - B Športujsnami Dunajská Streda 

Filip Teslík Junior Hydrorock Bratislava 

Lucia Herényiová Junior Hydrorock Bratislava 

Patrik Stachura Junior Hydrorock Bratislava 

Veronika Stachurová Junior Hydrorock Bratislava 

Miroslav Lalík Main class contact style - B Crazy rock Detva 

Lukáš Jurík Juveniles-Žiaci Crazy rock Detva 

Nina Rapčanová Juveniles-Žiaci Crazy rock Detva 

 

* Zodpovedný: prezídium sekcie RnR, 

 

K bodu 8: 

Rôzne: 

a) Bol realizovaný preklad odborného textu „ACROBATIC ROCK N ROLL PROGRMY“ 

V sume 2200 € (10.3.2020) 

Po predložení finálneho návrhu a cenovej ponuky treba doriešiť tlač a počet kusov. 

Sekcia sa zatiaľ predbežne zhodla na počte od 20 do 30 ks. 

 

b) Prebehla diskusia k aktualizovaní súťažných kategórii v rámci slovenských pravidiel. 

 

c) V spolupráci s MVK bude realizovaná príprava nového štatútu reprezentanta – RNR 

 

d) Sekcia pripravuje na pripomienkovanie prestupový poriadok, ktorý sa stane súčasťou celého 

PRETUPOVÉHO PORIADKU SZTŠ. 

 

Zapísal: Mgr. Rastislav Baňas, Mgr. Peter Olej, PhD. 

Overovateľ: Mgr. Gabriela Kuklišová 

 

 Mgr. Peter Olej, PhD. 

 člen rady SZTŠ 

 sekcia akrobatického rokenrolu 


