
ZÁPISNICA č. 2/2021 

z online zasadnutia Výboru sekcie akrobatického rokenrolu SZTŠ 

konaného dňa 25.01.2021 

 

Prítomní:   Gabriela Kuklišová, Rastislav Baňas, Peter Olej,  

Ospravedlnený:  - 

Hosť: Petr Horáček (prezident), Veronika Špániková (generálny sekretár) 

Zápisom poverený:  P. Olej 

Overovateľ zápisu:   G. Kuklišová 

Rokovanie o 19.30 hod. otvoril, viedol a o 22.10 hod. ukončil p. Olej – predseda SARnR  

 
PROGRAM ZASADNUTIA: 

 

1. Kontrola zápisov a úloh 

2. Pozvanie prezidenta a generálneho sekretára SZTŠ 

3. Súťaže pre rok 2021 

4. Nový WEB a Membery SZTŠ 

5. Publikačný plán a vzdelávanie v rámci sekcie 2021-2022 

6. Rôzne 

 

K bodu 1:  KONTROLA ZÁPISOV A ÚLOH 

 

-  

 

K bodu 2: POZVANIE PREZIDENTA A GENERÁLNEHO SEKRETÁRA SZTŠ 

 

Sekcia ARnR po dohode pozvala na online zasadnute prezidenta SZTŠ p. Horáčka aj generálneho 

sekretára SZTŠ p. Špánikovú. Cieľom pozvania bolo hlavne priblížiť zámery a smerovania sekcie na 

ďalšie obdobie a vyjasniť si niektoré pretrvávajúce problémy a prekonzultovať dôležité otázky. 

Predseda sekcie sa poďakoval za účasť na online zasadnutí SARnR prezidentovi a aj generálnemu 

sekretárovi. 

 

Prezident SZTŠ poďakoval sekcii RnR za pozvanie, ktoré rád prijal. Ďalej informoval, že zväz plne 

podporuje iniciatívu sekcie zvýšiť počet klubov a hlavne počet členov. Podotkol náročnosť 

akrobatického rokenrolu a prisľúbil aj naďalej veľkú podporu a pomoc. Pripomenul, že všetky problémy 

treba vyriešiť hlavne dialógom a v porozumení.  

 

Rozoberali sa hlavne otázky podpory, spoločných súťaži a akcii pod hlavičkou SZTŠ, propagácie 

a vzdelávania. 

 

K bodu 3: SÚŤAŽE PRE ROK 2021 

 

R. Baňas (zodpovedný za súťažný úsek) pripraví podklady pre súťažný kalendár sekcie akrobatického 

rokenrolu  na obdobie od januára 2021 do apríla 2021 zohľadnením na pandemickú situáciu. 

   

Zodpovedný: Baňas     termín: do 07.02. 2021 

 

K bodu 4: NOVÝ WEB A MEMBERY SZTŠ 

 

Predseda SARnR informoval o priebehu prác na novom WEBE SZTŠ a novej databáze MEMBERY 

SZTŠ. Za sekciu sa zúčastňuje každého jednania a potvrdil, že všetko by mal byť spustené začiatkom 

septembra a plne funkčné a používané od 1.1. 2022.  

 

Zodpovedný: Olej     termín: do konca septembra 2021 

 

 



K bodu 5: PUBLIKAČNÝ PLÁN A VZDELÁVANIE V RÁMCI SEKCIE 2021-2022 

 

Predseda v súvislosti s procesom vzdelávania pripomenul dôležitosť tvorby učebníc a učebných textov. 

Potvrdil prípravu novej učebnice. Zároveň vyzval na pomoc pre hľadanie nových materiálov hlavne pre 

kapitolu história akrobatického rokenrolu či už vo svete, ale hlavne na Slovensku. 

 

Výbor sekcie sa dohodol na vyčlenení finančných prostriedkov v rozpočte na vzdelávanie a publikácie. 

V tomto procese túto iniciatívu potvrdil a prisľúbil pomoc aj prezident SZTŠ v maximálnej možnej 

miere. A zároveň pripomenul, že to je aj priorita celého SZTŠ. 

 

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 roku 2021 

 

K bodu 6: RÔZNE 

 

a) Predseda informoval o: 

O prednáške ktorú MVK v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR pripravila bezplatne v 

oblasti antidopingu. Prednáška sa uskutočnili cez MS TEAMS dňa 22.1.2021 v čase od 15:00 

približne do 16:00 hod. pre všetky reprezentačné výbery SZTŠ. 

 

Predseda informoval o schválení nových smerníc Radou SZTŠ, ktoré sú na preštudovanie na 

webe SZTŠ (http://www.szts.sk/sk/documents/35/stanovy-a-poriadky) 

 

b) Gabriela Kuklišová informovala o: 

- Nemala nič do rôzneho 

 

c) Rastislav Baňas informoval o: 

- Nemal nič do rôzneho 

 

  

 

 

 

 

V Bratislava 28.01.2021     Podpis predsedu SARNR: v.r. 

Zapísal: Peter Olej     Podpis zapisovateľa: v.r. 

Overila: Gabriela Kuklišová    Podpis overovateľa: v.r. 

http://www.szts.sk/sk/documents/35/stanovy-a-poriadky

