Zápisnica z rokovania predsedníctva SLZ konanom dňa 15.10.2020 prostredníctvom
konferenčného hovoru SKYPE.
Dňa 15.10.2020 sa prostredníctvom SKYPE spojili členovia predsedníctva SLZ, aby
prerokovali nasledujúce body:
1. Schválenie programu predsedníctva
2. Schválenie programu Valného zhromaždenia SLZ
3. Úprava súťažného poriadku
4. Schválenie úpravy dodatku súťažného poriadku SLZ na rok 2021 a smernice pre
usporiadanie súťaží
5. Návrh na zaradenie do CTM
6. Zmena v reprezentačnej komisii
7. Reprezentácia 2021 (štatút reprezentanta, pravidla kvalifikácie na OH v Tokyu, pravidlá
reprezentácie pre účasť na výjazdoch)
8. Zaradenie strelcov do NŠC a Dukla BB
9. Príspevok na činnosť klubov
10. Informácia o príspevku uznanému športu (PUŠ), aktuálne čerpanie rozpočtu
Prítomní:
Ing. Vladimír Bužek, PaedDr. Miroslav Bendík, Jozef Bošanský, Mgr. Viera Hanuliaková, Ing.
Tatiana Binderová, PaedDr. Jaroslav Vaľo
Ospravedlnený: Ing. Oldřich Kovář
Úvod.
Po úvodnom privítaní všetkých zúčastnených predsedom SLZ V. Bužekom bolo
zasadnutie predsedníctva otvorené a realizované prostredníctvom SKYPE za účasti 5 členov
predsedníctva a generálneho sekretára J. Vaľa. Následne bol jednohlasne schválený program
zasadnutia predsedníctva.
Program:
1. Schválenie programu Valného zhromaždenia SLZ
Predsedníctvo Slovenského lukostreleckého zväzu jednohlasne schválilo predložený
program Valného zhromaždenia. Program bude zaslaný jednotlivým klubom.
Je potrebné doplniť:
2 členov predsedníctva
3 členov disciplinárnej komisie
7 členov odvolacej komisie
1 hospodár SLZ
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Keďže nám riadne zasadnutie Valného zhromaždenia prikazuje a umožňuje Zákon
č.440, VZ sa uskutoční v stanovenom termíne v LM za osobnej účasti delegátov. Ak sa
pandemická situácia zhorší, bude sa VZ konať on-line.
2. Úprava súťažného poriadku
V. Bužek predniesol návrh zmien v súťažnom poriadku. Zmeny boli predsedníctvom
SLZ odsúhlasené jednohlasne a zároveň odporúčané na schválenie Valným zhromaždením
SLZ.
3. Schválenie úpravy dodatku súťažného poriadku SLZ na rok 2021 a smernice pre
usporiadanie súťaží.
Z dôvodu aktualizácie Súťažného poriadku sú niektoré časti dodatku vynechané z Dodatku
Súťažného poriadku.
Predsedníctvo Slovenského lukostreleckého zväzu navrhuje
-úpravu výšky sadzby náhrad pre rozhodcov a technického delegáta na súťažiach,
organizovaných pod hlavičkou SLZ,
- doplnenie informácii k Majstrovstvám Slovenska v terčovej lukostreľbe.
Návrh predsedníctvo schválilo jednohlasne.
4. CTM
Predsedníctvo Slovenského lukostreleckého zväzu navrhuje zníženie počtu športovcov CTM
na 14. Tento počet nie je konečný, pri zlepšení výkonu sa na zoznam zaradených do CTM môže
športovec dostať aj v priebehu roka podľa smernice o zaradzovaní športovcov do CTM.
5. Zmena v reprezentačnej komisii
M.Cáder sa z osobných dôvodov vzdal členstva v reprezentačnej komisii a na jeho miesto
menuje predsedníctvo p. Miroslava Duchoňa.
Zmenu schválilo predsedníctvo SLZ jednohlasne.
6. Reprezentácia 2021 (štatút reprezentanta, pravidla kvalifikácie na OH
Tokyo, pravidla reprezentácie na účasť na výjazdoch)
Reprezentačná komisia predstavila nasledovné dokumenty s navrhovanými zmenami:
-

Štatút reprezentanta - vyšpecifikovaná platnosť Štatútu reprezentanta, súčasní
reprezentanti budú o zmene informovaní osobitným e-mailom.
Pravidlá reprezentácie na účasť na výjazdoch na rok 2021
Pravidlá kvalifikácie na OH Tokyo 2020 konané v r.2021

Junácka 6, 83280 Bratislava, Tel.: +421 918 689 665, www.archerysvk.sk, e-mail: office@archerysvk.sk

Návrhy dokumentov schválilo predsedníctvo SLZ jednohlasne.
7. Zaradenie strelcov do NŠC a Dukla BB
Na základe výzvy NŠC a DUKLA BB o zaradení strelcov do menovaných organizácii
predsedníctvo navrhuje ponechať strelcov, ktorí boli zaradení v roku 2020 do NŠC A DUKLA
BB pre rok 2021.
NŠC:
-D. Baránkoá
-M. Machán
-E. Bendíková
-E. Pokorádi
-A. Majerík
DUKLA BB
-A. Longová
Návrh schválilo predsedníctvo SLZ jednohlasne.
8. Príspevok na činnosť klubov
Predsedníctvo sa rozhodlo na základe čerpania rozpočtu navýšiť sumu na čerpanie príspevku
na činnosť klubu z pôvodne navrhovanej sumy 6500,- Eur na 7500,- Eur.
Dokument s výpočtom príspevku bude zaslaný klubom na kontrolu v najbližších
dňoch, príspevok by sa mohol čerpať podľa usmernenia od 1.11.2020
Návrh schválilo predsedníctvo SLZ jednohlasne.
9. Informácia o príspevku uznanému športu, aktuálne čerpanie rozpočtu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu navýšilo pôvodnú sumu príspevku uznanému
športu (PUŠ) o 6631,-Eur. Výsledná suma PUŠ pre rok 2021 je 87030,-Eur
Suma obsahuje bežné transfery podľa zmluvy o výške 80 630 eur a kapitálové výdavky vo
výške 6400 eur.
Predsedníctvo schválilo nákup elektronického skórovacieho systému v hodnote 6400 eur.
Skórovací systém sa skladá zo 45 mobilných zariadení
s príslušenstvom.

s príslušenstvom a sústavy wifi

Predsedníctvo poverilo V. Bužeka nákupom mobilných zariadení a wifi systému.
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Nevyčerpané prostriedky za rok 2020 s príspevku PUŠ plánuje predsedníctvo použiť v roku
2021 na čiastočné pokrytie potrieb reprezentácie dospelých a mládeže v súlade so zmluvou
o poskytnutí PUŠ.

10. Rokovací poriadok Valného zhromaždenia
Aktualizácia rokovacieho poriadku aby bol zosúladený so stanovami SLZ.
Návrh schválilo predsedníctvo SLZ jednohlasne.

Zapísal: PaedDr. Jaroslav Vaľo dňa 18.10.2020
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