ZÁPISNICA č. 8/2021
z online zasadnutia Výboru sekcie akrobatického rokenrolu SZTŠ
konaného dňa 5.12.2021
Prítomní:

Gabriela Kuklišová , Adéla Chlapcová, Rastislav Baňas, Peter Olej,

Ospravedlnený:

Katarína Péliová

Hosť:

Michal Bábics

Miesto konania:

Online platforma Microsoft Teams

Zápisom poverený:

Adéla Chlapcová

Overovateľ zápisu:

Peter Olej

NAVRHOVANÝ PROGRAM ZASADNUTIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie programu rokovania.
Kontrola zápisov a úloh.
Software (Linum Protocol & Results Display System) - pozvaný hosť - Michal Babics
Poriadky: Kvalifikačný, Evidenčný, Prestupový, Súťažný ... .
Konkurz M-SR 2022 a súťaže na rok 2022.
Rôzne.
Záver zasadnutia Sekcie RnR

K bodu 1:

OTVORENIE ZASADNUTIA

p. Olej ako predsedajúci Výboru sekcie akrobatického rokenrolu SZTŠ (ďalej len V SARnR) na úvod o
16.00 hod. privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že z počtu 5 členov V SARnR sú prítomní 4
členovia, a teda V SARnR je uznášaniaschopný. Zároveň privítal aj hosťa p. Bábicsa, ktorý bol pozvaný
za účelom implementácie nového súťažného softwaru SARnR. Na základe žiadosti p. Kočiša bola
odoslaná pozvánka (e-mailom). Svoju účasť do začiatku zasadnutia nepotvrdil.

K bodu 2:

SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA

Návrh programu a pozvánka na V SARnR bola členom zaslaná elektronicky dňa 2.12.2021 a materiál k
rokovaniu bol členom zaslaný elektronicky cez online platformu Microsoft Teams. Body programu boli
pridané nakoľko boli presunuté z minulého zasadania V SARnR.

V SARnR/2021/Z07/U1
V SARnR schvaľuje program rokovania V SARnR SZTŠ v znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie programu rokovania.
Kontrola zápisov a úloh.
Software (Linum Protocol & Results Display System) - pozvaný hosť - Michal Babics
Poriadky: Kvalifikačný, Evidenčný, Prestupový, Súťažný ... .
Konkurz M-SR 2022 a súťaže na rok 2022.
Rôzne.
Záver zasadnutia Sekcie RnR

Hlasovanie: Za: 4 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené
Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne

K bodu 3:

KONTROLA ZÁPISOV A ÚLOH

Trvajúce:
• Ú SRnR 1/2/2021: Vedenie sekcie zabezpečí v spolupráci s MVK, FTVŠ UK, WRRC, ČZAR a NOC
SR, prípravu podkladov pre nové publikácie sekcie RnR.
Zodpovedný: Olej, MVK
termín: do konca roka 2021
• Ú SRnR 7/4/2021: p. Olej zabezpečí ponuky na potrebné hardwarové dovybavenie
k rozhodcovského systému pre slovenské súťaže.
Zodpovedný: Olej
termín: predlžený do konca januára 2022
• Ú SRnR 8/5/2021: sekcia zabezpečí plnenie novej databázy MEMBERY SZTŠ a bude
koordinovať jednotlivé kluby sekcie.
Zodpovedná: Kuklišová
termín: do konca roka 2021
• Ú SRnR 10/6/2021: sekcia zabezpečí dopracovanie a zosúladenie Evidenčného a Prestupového
poriadku v spolupráci so SZTŠ.
Zodpovedná: Kuklišová
termín: do konca roka 2021
• Ú SRnR 11/7/2021:
evidenčný úsek v spolupráci s technickým komisárom zabezpečí naplnenie databázy členskou
základňou SARnR.
Zodpovedný: Bábics, Kuklišová
termín: do konca januára 2022
• Ú SRnR 12/7/2021:
technický komisár pripraví návrh ďalšieho potrebného hardwaru pre slovenské súťaže a
zosúladí to už s trvajúcou Ú SRnR 7/4/2021 .
Zodpovedný: Bábics, Olej
termín: do konca januára 2022
• Ú SRnR 13/7/2021:
súťažný úsek v spolupráci s MVK a technickým komisárom pripraví školenie všetkých
aktívnych, ale aj nových rozhodcov SARnR na novom rozhodcovskom systéme.
Zodpovedný: Baňas, Olej, Bábics
termín: do konca marca 2022
• Ú SRnR 14/7/2021:
V SARnR dopracuje a zladí Kvalifikačný poriadok SARnR.
Zodpovedný: Olej
termín: do konca januára 2022

•

Ú SRnR 15/7/2021:
V SARnR musí zabezpečiť kvalitné fotografie zo súťaži hlavne našich párov, formácii
a jednotlivých členov.
Zodpovedná: Chlapcová
termín: do konca januára 2022

K bodu 4:

SOFTWARE (LINUM PROTOCOL & RESULTS DISPLAY SYSTEM)

p. Bábics informoval členov V SARnR, o začatých a pokračujúcich prácach na aktivácii nového softwaru
a to nasledovne:
- prebieha komunikácia so suport teamom Softwaru,
- prezentácia vizualizácie softwaru:
- prehľad účtov, Office (Bábics) najvyššie právomoci (všetko okrem acro kalkulačky),
- účet financie- nebude,
- ďalšie účty dance organization administrator (tréner, organizátor)
- prihlásenie zahraničných tanečníkov na súťaže do systému (kluby dostanú prihlasovacie
údaje a nahrajú svojich členov, vytvoria páry a prihlásia na súťaž.
•
a)
b)
c)
d)
e)

Ú SRnR 15/8/2021:
je potrebné vytvoriť manuál pre. zahraničné kluby (Baňas, Bábics),
názvoslovie – nastavenie názvov kategórii (Chlapcová),
tréneri (SK) - kontrola na základe licencií (Olej, Kuklišová),
vytvoriť účty jednotlivých klubov (Bábics),
zoznamy zahraničných klubov (Baňas).

K bodu 5:

PORIADKY: KVALIFIKAČNÝ, EVIDENČNÝ, PRESTUPOVÝ, SÚŤAŽNÝ ... .

K jednotlivým poriadkom prebiehala diskusia a V SARnR sa dohodol na úprave už hotových a príprave
jednotlivých poriadkov potrebných za sekciu ARnR.
• Ú SRnR 16/8/2021:
a) Kvalifikačný - (vedúci súťaže, rozhodcovia, tréneri, odborný dozor, sčitatelia, technický dozor)
(p. Olej)
b) Evidenčný - (Kuklišová)
c) Súťažný - (Olej)
d) Prestupový - (Baňas)
e) Disciplinárny- (Baňas)

K bodu 6:

KONKURZ M-SR 2022 A SÚŤAŽE NA ROK 2022

V SARnR sa dohodol na termíne pre M-SR 2022
Bude vypísaný konkurz na 11. júna 2022 - prihlásiť sa do konkurzu bude možné do 31.1.2022.
Návrhy ďalších termínov Slovenských pohárov:
1. Slovenský pohár - 26.3. 2022
2. Slovenský pohár (Detva) - 26.11. 2022 (aj s medzinárodnou účasťou - predpoklad už v novej
športovej hale)
V SARnR sa dohodol, že žiadosti na organizovanie SP sa môžu podávať do konca januára 2022, kedy
sa uzavrie súťažný kalendár pre slovenské súťaže.
Zodpovedný: Baňas
termín: do 31. januára 2022

K BODU 10:

RÔZNE

Informácia od p. Horáčka k obsahu Encyklopédie – bola určená kontaktná a zodpovedná osoba.
Zodpovedný: Baňas
termín: do 15. decembra. 2021
p. Kuklišová navrhla aby boli vypísané konkrétne 2 registračné obdobia na prihlasovanie tanečníkov
a párov do WRRC a bolo to spojené aj s prestupovým obdobím v rámci SZTŠ.
Ďalšie zasadnutie V SARnR naplánované na 19.12.2021 na 17.00 hod.

K BODU 11:

ZÁVER ZASADNUTIA V SARnR

Rokovanie ukončené o 20:32 hod.
V Bratislave 11. 11. 2021

Podpis predsedu SARnR: v.r.

Zapísala: Adéla Chlapcová

Podpis zapisovateľa: v.r.

Overil: Peter Olej

Podpis overovateľa: v.r.

