Zápisnica z hlasovania predsedníctva SLZ 23.11.2020, rokovanie
prostredníctvom konferenčného hovoru SKYPE.
Dňa 23.11.2020 sa prostredníctvom SKYPE spojili členovia predsedníctva
SLZ, aby prerokovali nasledujúce body:
1. Privítanie
2. Mediácia SLZ s dotknutými osobami ohľadom riešenia disciplinárnych
konaní
3. Doplnenie dodatku SP po zmenách na VZ
4. Schválenie doplnenia členov CTM na základe podnetu
5. Schválenie termínov súťaží na rok 2021, oslovenie klubov na chýbajúce
súťaže + CEC
6. Rozvoj lukostreľby mládeže a reprezentácie, online konferencia
7. Hlasovanie vo voľbách IFAA
Prítomní:
Vladimír Bužek, Miroslav Bendík, Viera Hanuliaková, Oldřich Kovář, Ingrid
Šilonová, Jaroslav Vaľo
Ospravedlnený: Jozef Bošanský.
Hostia – Jozef Kúdelčík (STK) a Miroslav Duchoň (Reprezentačná komisia)
1. Privítanie.

Po úvodnom privítaní všetkých zúčastnených a obzvlášť nových členov
predsedníctva p. Bendíka a p. Šilonovej predsedom SLZ V. Bužekom bolo
zasadnutie prostredníctvom SKYPE predsedníctva otvorené. Bol predstavený
program zasadnutia, ktorý bol schválený za účasti 4 členov predsedníctva,
kontrolóra SLZ O. Kovářa, sekretára J. Vaľa a hostí p. Kúdelčíka a p. M.
Duchoňa.
2. Mediácia SLZ s dotknutými osobami ohľadom riešenia
disciplinárnych konaní
Hlavný kontrolór SLZ komunikuje s obidvoma stranami ohľadom mediácie
a riešenia disciplinárnych konaní, hlavne aktuálnych v snahe ušetrenia
finančných prostriedkov na úhradu právnych služieb a ukončenia aktuálnych

disciplinárnych konaní. Predsedníctvo podporuje túto snahu a bude sa snažiť,
aby sa spomínané konania ukončili.
3. Doplnenie dodatku súťažného poriadku SLZ
Rozhodnutiami VZ bol upravený súťažný poriadok a doplnené skratky
3M/3Z pre kategóriu veteráni III a veteránky III ako i skratky DM/DZ pre
kategóriu chlapci a dievčatá do 10 rokov.
Dodatok súťažného poriadku sa doplní a zverejní.
Hlasovanie: všetci ZA
4. Schválenie doplnenia členov do CTM.
Predsedníctvo schválilo na základe odporučenia kontrolóra doplnenie
nových členov CTM a tým aj zvýšenie počtu členov CTM na 21. Zoznam
zaradených strelcov do CTM je zverejnený na stránke SLZ.
Dodatočne doplnení zaradení strelci sú: Franců, Poizl, Košarišťanová, Ivan,
Kovalčíková.
Hlasovanie: všetci ZA
5. Schválenie termínov súťaží na rok 2021, oslovenie klubov na
chýbajúce súťaže + CEC.
J. Kúdelčík(STK) predstavil návrh súťažného kalendára pre rok 2021 podľa
predbežného záujmu klubov o usporiadanie súťaží.
Boli schválené termíny ako i usporiadateľské kluby pre súťaže na základe
ich prejaveného záujmu.
Na organizovanie kôl SP v terénnej a 3D lukostreľbe sa prihlásili štyri kluby:
ŠK Orlík Sliač, Robin Zvolen, LK Bratislava a Horné Húščie 3D. Predsedníctvo
vzhľadom k podceneniu organizácie s bezpečnosťou na MSR v terénnej a 3D
lukostreľbe organizátorom LK Bratislava nepridelilo kolo SP spomínanému
klubu.
Na kolách Slovenského pohára(SP) v terénnej a 3D lukostreľbe sa môžu
zúčastniť aj registrovaný členovia SLA 3D. SP bude vyhodnotený len pre
členov SLZ.
Kalendár SLZ bol aktualizovaný.

Dodatočná výzva o usporiadanie neobsadených súťaží bude zaslaná klubom.
Súťaže, ktoré ešte nemajú organizátora: dve kolá SP v halovej lukostreľbe(1x
Región 1 a 1x Región 3), 1x kolo CEC, MSR v terénnej lukostreľbe.
Do kalendára SLZ pre rok 2021 boli zakomponované všetky medzičasom
odsúhlasené kolá CEC ako i predpokladaný dátum konania sústredenia CTM
a dospelej reprezentácie v Korni.
J.Kúdelčík je poverený vytvorením výzvy pre kluby, ktoré majú záujem
o organizovanie súťaží. Súťaže sú zverejnené v kalendári SLZ na www.slz.sk.
Hlasovanie: všetci ZA
6. Rozvoj lukostreľby mládeže a reprezentácie, online prezentácia.
V. Bužek predstavil zámer usporiadať online prezentáciu o systéme
lukostreleckej prípravy od žiackych kategórii až po dospelú reprezentáciu.
M. Duchoň predstavil prvotnú prezentáciu.
Online prezentácia bude prístupná trénerom klubov, mládežníckym
a juniorským reprezentantom, ako aj rodičom strelcov v žiackych kategóriach.
Predpokladaný termín prezentácie je január/február 2021.
Prípravou prezentácie bol poverený M. Duchoň a M. Bendík.
V. Bužek zabezpečí platformu, na ktorej bude prebiehať konferencia.
7. Hlasovanie vo voľbách IFAA.
P. Bužek informoval o voľbách v IFAA a hlasovaní.
-za prezidenta IFAA Martin Koini,
-za IFAA treasurer, Timothy Stone
Hlasovanie – Všetci ZA.
V. Bužek poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Kežmarku dňa 29.11.2020.
Zapísal Jaroslav Vaľo.

