
Návrhy na doplnenie bodov do programu 

VZ SLZ, 12.11.2022 

 

1. Odpočet činnosti a zhodnotenie aktivít a výsledkov práce SLZ počas uplynulého 

funkčného obdobia predsedu SLZ. 

Zdôvodnenie: 

Štandardná záležitosť pri príležitosti uzatvorenia kompletného funkčného obdobia. 

 

2. Vysvetlenie prečo predsedníctvo nesplnilo záväzky mu uložené pred vyše rokom, 

týkajúce sa divízie HL. 

Zdôvodnenie: 

V uznesení z mimoriadneho valného zhromaždenia SLZ, 22.6.2021 je uvedené 

„(VZ) ukladá: 
Predsedníctvu nadefinovanie reprezentačných limitov pre divíziu holých lukov. 
Predsedníctvu sprístupnenie CTM pre talentovaných strelcov z HL.“ 

V tejto súvislosti by bolo tentoraz žiadúce stanoviť konkrétny termín, do ktorého má byť úloha 

splnená. 

 

3. Vykonanie inventúry majetku SLZ a oboznámenie predsedov klubov SLZ so stavom 

majetku SLZ. 

Zdôvodnenie: 

Inventúra je štandardná procedúra vykonávaná v organizácii ku koncu kalendárneho roka. Vzhľadom 

na špecifiká fungovania SLZ, kde prakticky absentujú kontrolné mechanizmy v súvislosti so správou 

financií a majetku, toto považujem za nutné a zvládnuteľné minimum, zároveň aj užitočnú informáciu 

pre posúdenie účelnosti budúcich nákupov v súvislosti s rozšírením či obnovou inventára. Nie je mi 

známe kedy sa inventúra majetku SLZ robila naposledy. 

 

4. Zlepšenie pracovných podmienok sekretariátu SLZ 

Zdôvodnenie: 

Sekretariát SLZ má množstvo úloh. Personálne posilnenie či aspoň zväčšenie hodinovej dotácie by 

bolo výborné, no neviem či je momentálne priestor vyčleniť na to prostriedky. Technika je oproti 

personálnym nákladom jednorazový výdavok a snáď by uľahčila prácu s výsledkom spružnenia 

vybavovania agendy či napríklad zlepšenia kvality skenovania a podobne. 

Na pripomenutie, pracovné podmienky Sekretariátu by mala upraviť v stanovách avizovaná Smernica 

o Sekretariáte SLZ (článok 12 (7)). Jej vytvorenie by pomohlo aj pri posúdení, či je vôbec reálne 

vykonávať všetky stanovené činnosti vo vymedzenom pracovnom čase. 



 

5. Vysvetlenie na akom základe sa predsedníctvo pokúša obmedziť prístup k voleným 

funkciám v orgánoch SLZ. 

Zdôvodnenie: 

Článok 9 Smernice o vzdelávaní a odborníkoch v lukostreľbe, schválenej 22.10.2019 predsedníctvom 

SLZ je v rozpore so Stanovami SLZ 4.5 (2). Zároveň kontrolór nie je vôbec členom SLZ ani členom 

predsedníctva (dokonca ním nesmie byť – Stanovy SLZ, čl.10 (2)), čo robí tento článok smernice 

zmätočným a bezpredmetným. 

Nie sú mi známe žiadne zákonné požiadavky na takúto úpravu. Ak by existovali, korektný spôsob ich 

aplikovania je úprava stanov. Ak by to nebolo technicky možné, vždy je možné použiť článok stanov 

16.1 (3). Dané obmedzenie je možné ustanoviť, avšak pokiaľ na to nie je zákonný dôvod, nie bez 

súhlasu VZ. 

Som presvedčený že uvedená úprava smernice si vysvetlenie žiada. 

 

 

 

Pavol Durec, 23.10.2022 


