
 

Prítomní: Mgr. Peter Olej, PhD. (PO), Mgr. Gabriela Kuklišová (GK), Mgr. 

Rastislav Baňas (RB), Mgr. Adéla Chlapcová (ACH), Mgr. Katarína 

Péliová, PhD. (KP) 

Hosť: Bc. Michal Babics (MB) 

Zápisom poverený: Mgr. Peter Olej, PhD. 

Overovateľ zápisu: Mgr. Rastislav Baňas 

Kontakty na členov Výboru sekcie akrobatického rokenrolu (VSARnR) SZTŠ: 

Mgr. Peter Olej, PhD. rokenrol@rokenrol.sk  +421 905 767674  

Mgr. Gabriela Kuklišová evidencny@rokenrol.sk +421 905 181668 

Mgr. Rastislav Baňas sutazny@rokenrol.sk +421 905 830965  

Mgr. Adéla Chlapcová marketing@rokenrol.sk +421 915 780873 

Mgr. Katarína Péliová, PhD. projekty@rokenrol.sk +421 908 404593 

Rokovanie online o 18:00 otvoril, viedol a o 20:14 ukončil p. Olej – predseda VSARnR SZTŠ. 

Program zasadnutia 

 

1. Presun a kontrola úloh z roku 2021 (PO) 

2. Reprezentácia pre súťaže WRRC v akrobatickom rokenrole pre rok 2022 (PO) 

3. Plán súťaži a školení pre rok 2022 (PO, RB) 

4. Súťažný software a zapracovanie dohodnutých úloh (MB) 

5. Registrácia do SZTŠ pre rok 2022 (GK) 

6. Rôzne 

Body programu 

1. Kontrola úloh:  

SPLNENÉ: 

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. 

 

Ú SRnR 6/4/2021: PO zabezpečí spolu s generálnym sekretárom 3 ponuky a zrealizujú nákup 

rozhodcovského RNR softwaru. 

 Zápisnica č.1/2022 
zo zasadnutia Výboru sekcie akrobatického rokenrolu SZTŠ, 

konaného dňa 23.01.2022 (online) 
 

 

  



Ú SRnR 10/6/2021: sekcia zabezpečí dopracovanie a zosúladenie Evidenčného a Prestupového 

poriadku v spolupráci so SZTŠ. 

 

Ú SRnR 7/4/2021: PO zabezpečí ponuky na potrebné hardwarové dovybavenie k rozhodcovského 

systému pre slovenské súťaže. 

 

Ú SRnR 11/7/2021: evidenčný úsek v spolupráci s technickým komisárom zabezpečí naplnenie 
databázy členskou základňou SARnR. 
 
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 .  
 
Ú SRnR 14/7/2021: VSARnR dopracuje a zladí Kvalifikačný poriadok SARnR.  
 
Ú SRnR 15/7/2021: VSARnR musí zabezpečiť kvalitné fotografie zo súťaži hlavne našich párov, 
formácii a jednotlivých členov. 
 

TRVAJÚCE: 

Ú SRnR 8/5/2021: sekcia zabezpečí plnenie novej databázy MEMBERY SZTŠ a bude koordinovať 

jednotlivé kluby sekcie.  

 Zodpovedná: GK termín: do konca roku 2021 

* Úloha zrušená – SZTŠ mení dodávateľa databázy. 

  

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. 

 Zodpovední: RB, PO, MB termín: do konca marca 2022 

 

Ú SRnR 16/8/2021: 
 

a) je potrebné vytvoriť manuál pre. zahraničné kluby (Baňas, Bábics), 
b) názvoslovie – nastavenie názvov kategórii (Chlapcová), 
c) tréneri (SK) - kontrola na základe licencií (Olej, Kuklišová), 
d) vytvoriť účty jednotlivých klubov (Bábics), 
e) zoznamy zahraničných klubov (Baňas). 

  termín: do konca februára 2022 

 

Ú SRnR 17/8/2021: 
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) 

  termín: do konca februára 2022 

http://www.szts.sk/files/documents/legislativa/20141107_evidencny-poriadok.pdf


2. Reprezentácia pre súťaže WRRC v akrobatickom rokenrole pre rok 2022 

Prezídiom SZTŠ dňa 14.1.2022 a účinnosťou od 31.3.2022 bol schválený štatút reprezentanta SR 
SZTŠ. Kde sú presné kritéria pre      zaradenie športovcov do reprezentácie za sekciu RnR a aj zásady 
nominácie tanečných párov a formácii na štatutárne súťaže WRRC. 
 

Ú VSARnR 01/1/2022: Vytvorenie pozície reprezentačného trénera v roku 2023. Bude vypísaný 

konkurz na túto pozíciu v spolupráci s MVK a s prihliadnutím na finančné možnosti sekcie. 

 Zodpovední: VSARnR termín: do konca roka 2022 

3. Plán súťaži a školení pre rok 2022 

PO informoval, že zrušené M-SR 2021 (pre pandémiu) sa presúvajú po súhlase s organizátorom 

na 11.6. 2022. Organizátorom M-SR ostáva RRC ŠPORTUJSNAMI a miesto Dunajská Streda. 

RB informoval o plánovaných termínoch akcii SARnR: 

• 25.-27.02. 2022  Projekt „Rock and roll sport for all“ Slovakia-Bratislava 

• 25.-27.03. 2022  Školenie rozhodcov pre nový systém hodnotenia (nový software) 

• 27.03. 2022   SP Detva 

• 26.11. 2022   SP 

Ú VSARnR 02/1/2022: RB (zodpovedný za súťažný úsek) pripraví podklady pre súťažný kalendár 

sekcie akrobatického rokenrolu  na obdobie od januára 2022 do júna 2022 zohľadnením na 

pandemickú situáciu. 

 Zodpovedný: RB termín: do konca januára 2022 
 

4. Súťažný software a zapracovanie dohodnutých úloh 

MB informoval o dôležitých detailoch a potrebných úlohách, ktoré treba ešte dopracovať 

ohľadom nového súťažného softwaru: 

1. zahraničné páry budú mať automaticky FA 

2. Tréneri budú 2: 1 hlavný tréner a 1 asistent trénera za klub 

3. Štartovné bude posielané do deadlinov na účet organizátora súťaže 

 

Ú VSARnR 03/1/2022: Je potrebné naplniť databázu softwaru všetkými členmi slovenských klubov. 

 Zodpovední: RB, GK, MB termín: do 15.2 2022 
 

5. Registrácia do SZTŠ pre rok 2022 

GK informovala o aktuálnom stave členskej základne sekcie akrobatického rokenrolu pre rok 

2022 ktorá prebiehala do 15.1. 2022 

• 140 členov celkovo z toho 

• 12 trénerov 

• 5 rozhodcov 

 

6. Rôzne 

PO informoval o termíne GM WRRC 2022, ktorý sa uskutoční v Helsinkách v termíne 11.-13.3. 

2022. Účasť za Slovensko treba potvrdiť do 13.2. 2022. 

Predbežná nominácia za SARnR SZTŠ: 



• Peter Olej    (člen prezídia SZTŠ) 

• Rastislav Baňas  (VSARnR – súťažný úsek) 

• Adéla Chlapcová  (VSARnR – marketing)  

 
 
  



V Bratislava 28.01. 2022 

Zapísal: Mgr. Peter Olej, PhD. 

Overil:  Mgr. Rastislav Baňas 

 

Podpis zapisovateľa: v.r 

Podpis overovateľa: v.r  

Podpis predsedu SARnR: v.r. 

 


