Zápis z online zasadnutí prezídia
sekcie akrobatického rokenrolu v rámci SZTŠ
zo dňa 6.01.2021 (Streda - 18.00 hod.)
Prítomní:

Rastislav Baňas, Peter Olej, Gabriela Kuklišová

Program:

1.
2.
3.
4.

Online súťaže, rebríček (SR,WRRC)
Použitie finančných prostriedkov v roku 2020
Štatút reprezentanta SR
Rôzne

K bodu 1:
Sekcia veľmi pekne ďakuje všetkým tanečníkom, rozhodcom a klubom ktorý sa aktívne zúčastnili na
online súťažiach ktoré STZŠ – sekcia RnR zorganizovala.
1.
2.
3.

online Crazy cup 1
online Crazy cup 2
online Slovak cup

18.10. 2020
25.10. 2020
20.12. 2020

(aj s tanečníkmi z ČR)

Bola spracovaná aktivita na všetkých Online súťažiach a preposlaná na SZTŠ.
K bodu 2:
Boli vyplatené jednotlivé položky podľa rozpočtu s niektorými úpravami vzhľadom na epidemiologickú
situáciu a mimoriadnymi opatreniami UVZ SR. Všetky tieto dohodnuté finančné rozdelenia boli realizované po
dohode s ekonomickou sekciou vykonávané v úzkej spolupráci s generálnym sekretárom SZTŠ.
K 31.12. 2020 boli finančné prostriedky vyplatené nasledovne:
•
•
•

ŠPORT MLÁDEŽE CEZ KLUBY (15% RnR)
TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA

Ďalšie položky schválené:
•
Testovanie športovcov - nákup (pre sekcie RnR) zariadenia
*FITRO JUMPER bez Notebooku (bude zrealizované 2021)

4 235,00 €
8 500,00 €
6 000,00 €

780 €

(*Počítačový diagnostický systém na hodnotenie skokového výkonu.)

Na základe zamietnutia ekonomickou sekciou SZTŠ nebudú vyplatené položky.
(Zápis zo dňa 18. 10. 2020 a 1.11.2020 bod. 3)
• 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 €)
Finančné prostriedky boli použité podľa pôvodného účelu schválene v rozpočte SZTŠ sekcie RnR a to na
preplatenie nákladov (VŠEOBECNÝ ÚČEL) spojených s organizovaním súťaži.
online Crazy cup 1
online Crazy cup 2
online Slovak cup
SPOLU

18.10. 2020
25.10. 2020
20.12. 2020

* Zodpovední: Olej, Špániková, Bilanx

650,00 €
650,00 €
900,00 €
2 200,00 €

K bodu 3:
Boli vypracované podklady a príloha pre MVK k návrhu k Štatútu reprezentanta SR pre SZTŠ:
• Kritéria pre zaradenie športovcov do reprezentácie za sekciu RnR.
• Zásady nominácie tanečných párov a formácii na štatutárne súťaže WRRC.
Sekcia RnR sa dohodla a jednohlasne schválila opätovné vytvorenej pozície reprezentačného trénera.
• Dohodla sa, že bude vypísaný konkurz na túto pozíciu v úzkej spolupráci s MVK.
* Zodpovedný: Olej
K bodu 4:
Rôzne:
• Prebehla diskusia k aktualizovaní a dopracovaní súťažného poriadku sekcie RnR.
Termín: do 15.2.2021
*Zodpovedný: Olej
•

Sekcia sa dohodla na zrealizovanie nákupu rozhodcovského softwaru od WRRC po komunikácii so
zástupcom WRRC p. Kresimirom Bosnar. Preto bude táto položka zaradená aj v rozpočte sekcie
a zároveň sa dohodla na vypracovaní a príprave podkladov pre rozpočet sekcie RnR na rok 2021.

Sekcia RnR sa dohodla, že na najbližšie možné online zasadnute prezídia sekcie RnR bude pozvaný aj
prezident SZTŠ aj generálny sekretár SZTŠ. Hlavne kvôli pretrvávajúcim problémom a vyjasnení si
niektorých dôležitých otázok a smerovania sekcie RnR.

Zapísal: Mgr. Peter Olej, PhD.
Overovateľ: Mgr. Gabriela Kuklišová
Mgr. Peter Olej, PhD.
člen rady SZTŠ
sekcia akrobatického rokenrolu

