
 

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), Bc. Miroslav Lalík (ML), 

Zápisom poverený: Mgr. Peter Olej, PhD. 

Overovateľ zápisu: Mgr. Gabriela Kuklišová 

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 prezenčne o 10:00 hod. otvoril, viedol a o 20:00 hod. ukončil p. Olej – predseda VSARnR SZTŠ. 

Prestávka na obed - 12.00 hod. - 14.00 hod. 

Program zasadnutia 

 

1. Kontrola úloh (PO) 

2. Správa z GM WRRC Helsinky (ACH) 

3. Sekčný fotograf (RB) 

4. Bodovanie súťaží (RB, MB) 

5. Súťažný poriadok akrobatického rokenrolu (pripomienky, úpravy) – Hlavný bod  

6. Rôzne 

Body programu 

1. Kontrola úloh:  

SPLNENÉ: 

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). 

 Zápisnica č.3/2022 
zo zasadnutia Výboru sekcie akrobatického rokenrolu SZTŠ, 

konaného dňa 26.03.2022 (Detva) 
 

 

  



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) 

 

Ú VSARnR 04/2/2022:  je potrebné pripraviť podklady pre nový a komplexný súťažný poriadok 

v akrobatickom rokenrole. 

 

TRVAJÚCE: 

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 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 

 

 

2. Správa z GM WRRC Helsinky 2022 

GM WRRC sa uskutočnil v termíne 11.-13. marca 2022 v Helsinkách. Slovensko zastupovali traja 
členovia výboru PO, RB a ACH. Ako náhle bude vyhotovený oficiálny zápis WRRC z GM tak bude 
zaslaný na jednotlivé kluby.  

Slovenský zástupcovia boli zvolený do komisii WRRC: 
➢ Judging commission: Mgr. Filip Kočis 
➢ Educational commission: Mgr. Rastislav Baňas  

 

 

3. Sekčný fotograf 

RB navrhol aby sekcia dohodla dlhodobú spoluprácu s nejakým profesionálnym fotografom/kou, 

ktorý by vyhotovoval kvalitné fotografie zo súťaží. Hlavným dôvodom je, že sekcia má dlhodobo 

problém dodávať kvalitné použiteľné fotografie našich súťažiacich pre rôzne marketingové aktivity. 

Túto informáciu tiež podporila aj ACH zodpovedná za marketing. Boli navrhnuté možné mená zo SR 

ale aj mená z ČR. Budú sa kontaktovať navrhnutý ľudia aby sa s nimi dohodla možná spolupráca.  

 

Zodpovední: ACH, RB   termín: do konca júna 2022 
 

 

4. Bodovanie súťaží  

RB vypracoval návrh prideľovania bodov súťažným párom, formáciám, duám a klubom v rámci 

súťažnej sezóny. K tomuto bodu prebehla diskusia a boli navrhnuté ďalšie zmeny. Po ich doplnení 

bol jednohlasne schválený bodovací systém prideľovania bodov z domácich či zahraničných súťaží 

a samozrejme aj zo súťaži pod hlavičkou WRRC. V konečnom dôsledku takéto bodovanie bude slúžiť 

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


aj k prideľovaniu financií jednotlivým klubom, párom, duám a formáciám zo štátnych prostriedkov, 

ktoré má sekcia v rámci rozpočtu účelovo viazané. 

 

 Zodpovední: RB, PO   termín: na VK SARnR - jún 2022 
 

 
5. Súťažný poriadok akrobatického rokenrolu (pripomienky, úpravy)  

PO v spolupráci s MB pripravili pracovnú verziu Súťažného poriadku (ďalej SP) v akrobatickom 
rokonrole, ktorého presná podoba so zapracovanými zmenami už absentovala niekoľko rokov. Pre 
potreby súťažného rokenrolu v rámci súťaží na Slovensku bol používaný SP WRRC a ČR. 
Tento bod programu bol hlavným bodom tohto zasadnutia a bolo dohodnuté jeho komplexné 
spracovanie a zapracovanie všetkých dôležitých častí. Prítomný členovia prešli bod po bode celý SP. 
Po komplexnom zapracovaní jednotlivých pripomienok všetkých členov výboru aj hostí sa dohodol 
ďalší postup. SP bude rozoslaný na vedúcich jednotlivých klubov. Po jeho znovu dôkladnom 
preštudovaní a nájdení ďalších možných nedostatkov, chýb a doporučení od jednotlivých vedúcich 
klubov, odborníkov akrobatického rokenrolu, bude SP po ich kompletnom zapracovaní navrhnutý 
na schválenie na VK SARnR SZTŠ 2022.  
  

Zodpovední: PO, MB   termín: na VK SARnR - jún 2022 
 
 

V Bratislava 04.11.2022 

Zapísal:  Mgr. Peter Olej, PhD. 

Overil: Mgr. Gabriela Kuklišová 

 

Podpis zapisovateľa: v.r 

Podpis overovateľa: v.r  

Podpis predsedu SARnR: v.r. 

 


