
ZÁPISNICA č. 9/2021 
z online zasadnutia Výboru sekcie akrobatického rokenrolu SZTŠ 

konaného dňa 19.12.2021 
 

Prítomní:   Gabriela Kuklišová , Adéla Chlapcová, Rastislav Baňas, Peter Olej, Katarína 
Péliová 

Ospravedlnený:  - 

Hosť: Michal Bábics, Stanislav Kočiš, Peter Ivanič – prezident SZTŠ 

Miesto konania:  Online platforma Microsoft Teams 

Zápisom poverený:  Adéla Chlapcová 

Overovateľ zápisu: Peter Olej 

 

NAVRHOVANÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Pripomienky a otázky p. Kočiša a prezidenta SZTŠ 
4. Plnenie jednotlivých úloh 
5. Software a zapracovanie dohodnutých úloh 
6. Registrácia do SZTŠ pre rok 2022 
7. Rôzne 
8. Záver zasadnutia Sekcie ARnR 

 
K bodu 1: OTVORENIE ZASADNUTIA 
 
Predseda výboru sekcie akrobatického rokenrolu SZTŠ (ďalej len V SARnR) na úvod o 17.00 hod. privítal 
všetkých prítomných a skonštatoval, že z počtu 5 členov  V SARnR sú prítomní všetci 5 členovia, a teda 
V SARnR je uznášaniaschopný. Zároveň privítal aj hostí prezidenta SZTŠ p. Ivaniča ďalej p. Kočiša ktorý 
bol pozvaný ohľadne jeho pripomienok a otázok k V SARnR a p. Bábicsa, ktorý bol pozvaný za účelom 
implementácie nového súťažného softwaru SARnR. Predseda sekcie sa poďakoval za účasť na online 

zasadnutí SARnR prezidentovi a aj ďalším hosťom. 
 
 
K bodu 2: SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA 
 
Návrh programu a pozvánka na V SARnR bola členom zaslaná elektronicky dňa 12.12.2021 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. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Pripomienky a otázky p. Kočiša a prezidenta SZTŠ 
4. Plnenie jednotlivých úloh 
5. Software a zapracovanie dohodnutých úloh 
6. Registrácia do SZTŠ pre rok 2022 
7. Rôzne 
8. Záver zasadnutia Sekcie ARnR 

 

Hlasovanie: Za: 5 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0  

Výsledok hlasovania: Uznesenie schválené 

Odlišné stanovisko člena orgánu: žiadne 

 
 
K bodu 3: PRIPOMIENKY A OTÁZKY P. KOČIŠA A PREZIDENTA SZTŠ 
 

Sekcia ARnR po dohode pozvala na online zasadnute prezidenta SZTŠ p. Ivaniča ako aj 

vedúceho klubu RRC Hydrorock p. Kočiša. Cieľom pozvania bolo hlavne priblížiť zámery a smerovania 

sekcie na ďalšie obdobie a vyjasniť si niektoré pretrvávajúce problémy a prekonzultovať dôležité otázky 

a nejasnosti.  

 

Ďalej jednotlivý členovia výboru SARnR sa pokúšali odpovedať na jednotlivé pripomienky 

a otázky p. Kočiša: 

 

➢ Prečo nedostal pozvanie na zasadnutia? 

Prebiehala diskusia... 

* vysvetlenie k otázke 

  

➢ Financie a rozpočet? 

Prebiehala diskusia... 

* schvaľuje a navrhuje VK sekcie ARnR a následne schvaľuje VZ SZTŠ 

  

➢ Otázka k zápisnici 6 a 7 a spolupráca s MVK hlavne k TM? 

Prebiehala diskusia... 

* vysvetlenie ako prebieha spolupráca s MVK a že všetko je aj v zápisniciach MVK 

 

➢ Smernice a Zápisnice: Kto navrhol zoznam a kritéria (že by to malo byť v zápisoch) 

Prebiehala diskusia... 

* áno sekcia urobí nápravu a bude dodržiavať smernicu o zápisniciach, ktorá bude schválená 

prezídiom SZTŠ a platná pre všetky sekcie  

 

➢ Kritéria TM: Domáce súťaže sú nad ostatnými, prečo? 

➢ Rozdiel slovenská a česká súťaž? 

Prebiehala diskusia... 

*áno sekcia schválila a chce naďalej podporovať domáce súťaže a bude presné vypracovaný 

plán prideľovania bodov súťažným párom, formáciám, duám a klubom v rámci súťažnej sezóny. 

A bude prijatý bodovací systém prideľovania bodov z domácich či zahraničných súťaží 



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

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

prostriedkov, ktoré má sekcia v rámci rozpočtu účelovo viazané 

 

➢ Štatút reprezentanta? 

Prebiehala diskusia... 

*áno Štatút reprezentanta bol vypracovaný MVK v spolupráci so sekciami a bude 

pripomienkovaný členmi prezídia SZTŠ a následne po zapracovaní všetkých pripomienok aj 

schválený prezídiom SZTŠ 

 

➢ Stretávanie – prečo online? 

Prebiehala diskusia... 

*je to po dohode členov výboru - je to výhodnejšie, finančne (náhrada cestovné) a časovo 

hlavne kvôli členom V SARnR nakoľko väčšina nieje z Bratislavy 

*to ale neznamená, že všetky zasadnutia budú online 

 

➢ Kritéria, čo znamenajú - aké úlohy si mal klub plniť? 

Prebiehala diskusia... 

*všetky povinnosti sú včas distribuované na jednotlivé kluby 

  

➢ Lekárske prehliadky (testovanie) od SZTŠ? 

Prebiehala diskusia... 

*tu je snaha prispieť novými dátami ktoré ma slúžiť k publikačnej činnosti a testovanie hlavne 

reprezentácie je zakotvené aj v Štatúte reprezentanta, testovanie vybraných párov prebiehalo 

zdarma 

*s testovaním p. Kočiš súhlasí, požadoval len vysvetlenie  

 
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. Poprosil o dopracovanie 

presných kritérií pre talentovanú mládež (TM) a reprezentáciu sekcie ARnR a hlavne je potrebné 

postupne zosúlaďovať predpisy a smernice v rámci SZTŠ za jednotlivé sekcie.  

 
 
 
K bodu 4: 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 
 

• 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 
 
 
 
K bodu 5: SOFTWARE A ZAPRACOVANIE DOHODNUTÝCH ÚLOH  
p. Bábics informoval, že všetko prebieha podľa dohody a aj spolupráca s firmou od ktorej software 
SZTŠ zakúpilo je rýchla a veľmi ústretová zapracovávať aj naše pripomienky. Pripomenul, že treba 
doriešiť financie a ako sa bude riešiť štartovné. 
 
 
K bodu 6: REGISTRÁCIA DO SZTŠ PRE ROK 2022  
Poplatky za jednotlivých členov a kluby treba posielať až v novom roku, teda od 1.1. 2022 do 15.1. 2022 

a p. Kuklišová pripomenula dodržiavať dátumy registrácie do SZTŠ a aj do WRRC a aj poslať presný 

zoznam členov za ktorý si zodpovedá klub resp. štatutár klubu. 

 

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


K BODU 7: RÔZNE 
 
Po dohode V SARnR bude vytvorená mailová adresa pre súťaže, ktorá bude výhradne slúžiť len pre 
komunikáciu ohľadne organizovania súťaží na území Slovenska: sutaze@rokenrol.sk 
 
 
K BODU 8: ZÁVER ZASADNUTIA V SARnR 
 
Rokovanie ukončené o 20:15 hod.  
 
 
Ďalšie zasadnutie V SARnR naplánované na január 2022. 
 
 
 
V Bratislave 29.12. 2021    Podpis predsedu SARnR: v.r. 

Zapísala: Adéla Chlapcová    Podpis zapisovateľa: v.r. 

Overil: Peter Olej     Podpis overovateľa: v.r. 

mailto:sutaze@rokenrol.sk

