Zápisnica z hlasovania predsedníctva SLZ 27.03.2020, rokovanie
prostredníctvom konferenčného hovoru meet.jit.si.
Dňa 27.03.2020 o 16:30 sa prostredníctvom videokonferencie spojili
členovia predsedníctva SLZ, aby prerokovali nasledujúce body:
Program:
1. Informácia od World Archery z 27.03.2020, že pozastavuje všetky
medzinárodné súťaže do 30.06.2020, opatrenia Vlády Slovenskej
republiky súvisiace so zabránením šírenia SARS CoV – 19.
2. Dodatok k súťažnému poriadku – k článku 6 „ Udeľovanie výkonnostných
ocenení“.
3. Smernica pre distribúciu výkonnostných ocenení
4. Schválenie členstva nového klubu „Luk Klub Pohoda"
5. Hospodárenie za rok 2019
6. Aktuálne čerpanie rozpočtu Slovenského lukostreleckého zväzu
7. Podnet na kontrolóra SLZ od p. Hurbana staršieho na predloženie
diplomovej práce Dr. Bendíka ( získanie trénerskej licencie II. stupňa )
Prítomní:
Ing. Vladimír Bužek, PaedDr. Miroslav Bendík, Jozef Bošanský, Mgr. Viera
Hanuliaková, Ing. Tatiana Binderová, PaedDr. Jaroslav Vaľo, Ing. Oldřich Kovář
Úvod.
Po úvodnom privítaní všetkých zúčastnených predsedom SLZ V. Bužekom bolo
zasadnutie prostredníctvom videokonferencie predsedníctva otvorené za účasti
piatich členov predsedníctva, generálneho sekretára J. Vaľa a hlavného
kontrolóra SLZ O. Kovářa.
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1. Informácia od World Archery z 27.03.2020, že pozastavuje všetky
medzinárodné súťaže do 30.06.2020.
V. Bužek informoval členov predsedníctva SLZ o aktuálnej správe vydanej
WA zo dňa 27.03.2020 o pozastavení všetkých medzinárodných súťaží do
30.06.2020 .
Vzhľadom na opatrenia Ústredného krízového štábu a Úradu verejného
zdravotníctva SR ohľadom zákazu organizovať a usporadúvať až do odvolania
hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
z 12.3.2020 ako i z 27.3.2020 Slovenský lukostrelecký zväz pozastavuje do
odvolania všetky súťaže zaradené do kalendára Slovenského lukostreleckého
zväzu. Organizátorom súťaží odporúča hľadať náhradné termíny ich konania po
skončení obmedzení súvisiacich so SARS CoV – 19.
V súčasnosti sa to dotýka nasledujúcich súťaží z kalendára SLZ: Hubickej
Grand Prix(LK Bratislava), 1. kola SP v 3D lukostreľbe(Horné Húščie 3D),
1.kola Podtatranskej ligy(MŠK Kežmarok), 2. kola SP v 3D(Robin Zvolen),
Banskobystrickej eliminácie(Lukostrelec BB), klubovej WA terénnej(Slávia UK
Bratislava) a 1. kola SP v terčovej lukostreľbe(Blue Arrows Viničné).
2. Dodatok súťažného poriadku - K článku 6 “Udeľovanie výkonnostných
ocenení“.
Na základe zmeny v pravidlách WA ohľadne doplnenia kategórie HL ako
uznanej zostavy, upravujeme informácie o udeľovaní výkonnostných ocenení
WA a SLZ.
HLASOVANIE:
ZA: Bužek, Bendík, Bošanský, Binderová, Hanuliaková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Dodatok súťažného poriadku s touto zmenou bol schválený.
3. Smernica pre distribúciu výkonnostných ocenení
ŠTK pripravila smernicu pre distribúciu výkonnostných ocenení na
zjednodušenie evidencie a udeľovania výkonnostných ocenení World Archery a
Slovenského lukostreleckého zväzu.
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HLASOVANIE:
ZA: Bužek, Bendík, Bošanský, Binderová, Hanuliaková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Smernica pre distribúciu výkonnostných ocenení WA a SLZ bola schválená.
4. Schválenie členstva nového klubu „Luk Klub Pohoda“
Sekretár SLZ informoval, že na Slovenský lukostrelecký zväz bola
doručená žiadosť o registráciu členstva nového klubu – Luk Klub Pohoda sídliaceho v Bratislave, ktorý splnil všetky podmienky pre registráciu a udelenie
podmienečného členstva v Slovenskom lukostreleckom zväze. Plné členstvo sa
udelí hlasovaním členov Valného zhromaždenia Slovenského lukostreleckého
zväzu.
HLASOVANIE:
ZA: Bužek, Bendík, Bošanský, Binderová, Hanuliaková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Podmienečné členstvo klubu LK Pohoda Bratislava bolo schválené.
5. Hospodárenie za rok 2019
V. Bužek informoval predsedníctvo o hospodárení SLZ za rok 2019.
Výsledok hospodárenia SLZ za rok 2019 je účtovný zisk 2003Eur.
Informáciu vzalo predsedníctvo na vedomie. Čerpanie prostriedkov bude
zverejnené na stránke SLZ.
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6. Aktuálne čerpanie rozpočtu Slovenského lukostreleckého zväzu.
V.Bužek informoval o potrebe pripraviť sa na možnosť redukovania
rozpočtu v súvislosti s ekonomickou situáciou okolo opatrení pre zabránenie
šírenia SARS CoV – 19 a ich dopadu na štátny rozpočet. Upozornil na nutnosť
prijatia potrebných opatrení v prípade takejto zmeny. Ďalej informoval
o súčasnom stave čerpania a o situácii so zálohovými platbami, ktoré už boli
uhradené.
Stav aktuálneho čerpania rozpočtu je priložený v prílohe tejto zápisnice.
Informáciu o aktuálnom stave čerpania rozpočtu
lukostreleckého zväzu vzalo predsedníctvo na vedomie.

Slovenského

7. Podnet na kontrolóra SLZ od p. Hurbana staršieho na predloženie práce
M. Bendíka
M. Bendík disponuje II. kvalifikačným stupňom trénera lukostreľby, ktorý
mu bol aktualizovaný na základe opravy odporúčania Trénerskej akadémie
Fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave listom zo dňa 7.2.2020,
doručeným dňa 10.2.2020.
Na základe emailu z 13.3.2020 od kontrolóra SLZ pána O. Kovářa
ohľadne podnetu V. Hurbana staršieho v znení:
„1.

Dať zoznam trénerov do PDF a dať dátum, ku ktorému je zoznam platný.

2. Dať do programu predsedníctva bod, že trieda pana Bendía bola zaktualizovaná na II. podla rozhodnutia
FTVS.
3.

Poprosím predloziť prácu pána Bendiía na získanie trénerskej kvalifikácie. “

boli doplnené:
1. zoznam trénerov v PDF ako i dátum, ku ktorému je zoznam platný.
2. do programu predsedníctva bod, že pánovi Bendíkovi bol podľa opravy
odporúčania FTVŠ zaktualizovaný stupeň trénera lukostreľby na
II.stupeň v odbore lukostreľba.
3. Predsedníctvo SLZ nevidí dôvod na zverejňovanie práce M. Bendíka
nezainteresovaným tretím osobám .
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Zapísal:
PaedDr. Jaroslav Vaľo dňa 28.03.2020
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