Zápisnica z predsedníctva SLZ 21.12.2019

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SLZ
zo dňa 21.12.2019, ZŠ Lichardova, Žilina

Prítomní:

Vladimír Bužek, Miroslav Bendík, Jozef Bošanský, Viera
Hanuliaková,

Ospravedlnený:

Oldřich Kovář, Jaroslav Vaľo, Tatiana Binderová,

Program:

1. Privítanie a schválenie programu
2. Protestová smernica
3. Doplnenie Smernice o vzdelávaní
4. Schválenie Dodatku súťažného poriadku pre rok 2020 podľa
zmien predstavených WA.
5. Lukostrelec roka 2019
6. Stanovisko predsedníctva k podnetu na Hlavného kontrolóra
športu
7. Plán SLZ na rok 2019
8. Smernica o verejnom obstarávaní
9. Administratívny zamestnanec sekretariátu SLZ
10. Dodatok k Registračnému a prestupovému poriadku SLZ
11. Voľby do Disciplinárnej a Odvolacej komisie SLZ
12. Žiadosť o uznanie trénerskej kvalifikácie M. Bendíka
13. Záver
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1. Predseda SLZ, V.Bužek privítal prítomných a oboznámil ich s programom
zasadnutia predsedníctva SLZ
Navrhovaný program bol schválený všetkými prítomnými členmi.
2. Protestová smernica vypracovaná P. Durcom a M. Moravčíkom bola
predložená na schválenie. Smernica bola pripomienkovaná komisiou
rozhodcov ako i členmi predsedníctva v priebehu mesiaca septembra až
novembra.
Hlasovanie:
Za: M. Bendík, J. Bošanský, V. Bužek, V. Hanuliaková,
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Protestová smernica po štylistických úpravách bola schválená.
3. V. Bužek dal návrh na doplnenie smernice o vzdelávaní o informáciu
ohľadom rozšírenej možnosti uznania, alebo získania zápočtu špeciálnej
časti vzdelávania.
Hlasovanie:
Za: M. Bendík, J. Bošanský, V. Bužek, V. Hanuliaková,
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Smernica o vzdelávaní bola doplnená o prílohu s možnosťami uznania
alebo získania zápočtu k špeciálnej časti vzdelávania.
4. T. Binderová zapracovala zmeny pravidiel, ktoré odsúhlasil kongres WA
po zapracovaní technickou komisiou WA. Hlavná zmena je v zmene
vzdialenosti pre divíziu holý luk v kategóriách: kadeti, juniori a dospelí
v terčovej lukostreľbe.
Hlasovanie:
Za: M. Bendík, J. Bošanský, V. Bužek, V. Hanuliaková,
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Dodatok súťažného poriadku pre rok 2020 SLZ bol schválený, zmeny budú
vyznačené.
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5. Na výzvu predsedníctva klubom o zasielaní ponúk na organizovanie
podujatia Lukostrelec roka 2019 sa prihlásili kluby ako spoluorganizátori
LK Turzovka a Reflex Žilina.
Predsedníctvo pridelilo organizovanie Lukostrelca roku klubom LK
Turzovka a Reflex Žilina.
Zodpovední za prípravu a nominácie: J. Bošanský a V. Hanuliaková,
Termín: Marec 2020
6. Dňa 26.11. 2019 SLZ dostalo list od hlavnej kontrolórky športu, kde osoba
s príslušnosťou k SLZ podala podnet na prešetrenie rozhodnutia
predsedníctva o vyhodnocovaní výjazdov reprezentácie.

Stanovisko predsedníctva k vyššie uvedenej udalosti je nasledovné:
Predsedníctvo v žiadnom prípade neobmedzilo prístup k informáciám
členom a klubom SLZ a naďalej trvá na svojom rozhodnutí zo dňa 26.6.
o nezverejňovaní správ z výjazdov širšej verejnosti, keďže sa jedná
o osobné informácie o jednotlivých športovcov. Informácie zo Správy
o výjazde zašle žiadateľovi v prípade, že spĺňa podmienku štatútu
reprezentanta bod 2. písmeno b.
K danému podnetu sa vyjadril kontrolór SLZ Ing. Oldřich Kovár,
Viď správa z kontrolnej činnosti č.3.
7. V. Bužek a M. Bendík predstavili plán činnosti SLZ pre rok 2020.

Hlasovanie:
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Za: M. Bendík, J. Bošanský, V. Bužek, V. Hanuliaková,
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Tento dokument bude zaslaný predsedom klubov – delegátom VZ - na
schválenie spôsobom per rollam.
8. V. Bužek informoval, že na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo na
Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu s tímom Hlavnej
kontrolórky športu bol informovaný, že v najbližšom období je nutné
vypracovať smernicu o verejnom obstarávaní.
Predsedníctvo poverilo J. Vaľa prípravou podkladov k vytvoreniu
smernice.
Zodpovedný: J. Vaľo
Termín: Marec 2020
9. V. Bužek informoval o zámere doplniť sekretariát SLZ o administratívneho
zamestnanca, ktorý by pomohol sprofesionalizovať a skvalitniť
administratívne procesy v SLZ. Predpokladané náklady predstavujú sumu
do 8000Eur ročne.
Zodpovedný: V. Bužek
Termín: 2020/2021
10.V. Bužek predložil na schválenie Dodatok registračného a prestupového
poriadku pre rok 2020 s usmernením o platbe registračného príspevku
a čísla účtu.
Hlasovanie:
Schválenie Dodatku registračného a prestupového poriadku pre rok 2020.
Za: M. Bendík, J. Bošanský, V. Bužek, V. Hanuliaková,
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Dodatok registračného a prestupového poriadku pre rok 2020 bol
schválený.
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11. Na základe pripomienok od Vladimíra Hurbana ml. k navrhovaniu
kandidátov a voľbám do odvolacej komisie pridávame nasledovné
stanovisko.
V uplynulých dňoch ste boli informovaní na stránke SLZ o doplňujúcich voľbách do
Disciplinárnej a Odvolacej komisie SLZ. Takisto vám boli zaslané hlasovacie lístky s menami
kandidátov do oboch komisií. Táto skutočnosť bola napadnutá delegátom posledného valného
zhromaždenia V. Hurbanom ml. s tým, že voľby do Odvolacej komisie nie sú v súlade so
stanovami SLZ. (článok 4. bod 6.)
Vypísať voľby do Odvolacej komisie SLZ bolo rozhodnutím predsedníctva podľa článku 5.
odsek 3. a článku 6. bod 1. odsek 1a) s tým cieľom, aby komisie SLZ, ktoré je možné obsadiť,
fungovali v čo najkratšom možnom termíne. Keďže Disciplinárna komisia a Odvolacia komisia
SLZ spadajú pod jeden Disciplinárny poriadok, z tohto vzišlo rozhodnutie predsedníctva, aby
sa vypísali voľby v termíne, keď sa budú voliť doplňujúci členovia DK. Týmto spôsobom sa
voľby do oboch komisií mohli zrealizovať naraz. Podľa vyššie uvedeného článku stanov 4. bod
6. odsek 1. je možnosť hlasovať aj elektronickou formou prostredníctvom informačného
systému športu, tento však, bohužiaľ, do dnešného dňa nie je úplne funkčný. Z tohto dôvodu
predsedníctvo zvolilo možnosť hlasovať formou per rollam. Sme si vedomí neštandardného
postupu pri voľbe do komisii delegátmi VZ, nakoľko sa takejto situácii v minulosti nečelilo v
rámci SLZ. Z ekonomického a časového hľadiska nám toto riešenie pripadalo ako efektívne na
zabezpečenie fungovania Odvolacej komisie SLZ.
Po konzultácii s kontrolórom zväzu sme sa rozhodli dokončiť hlasovanie podľa pôvodného
plánu.

S prihliadnutím na fakt, že doplňujúce voľby do Disciplinárnej komisie
SLZ a nové voľby do Odvolacej komisie SLZ už prebehli a všetci boli
oboznámení s výsledkom týchto volieb, predsedníctvo ako zvolávateľ riadneho
Valného zhromaždenia odkladá dodatočnú voľbu dvoch členov do Disciplinárnej
komisie a voľbu členov do Odvolacej komisie na najbližšie zasadnutie Valného
zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v novembri 2020.
12. M. Bendík zaslal žiadosť o získanie trénerskej kvalifikácie 4. stupňa.
M. Bendík podložil svoju žiadosť potvrdením o najvyššom trénerskom vzdelaní,
absolvovaním kurzov a seminárov zameraných na lukostreľbu ako i potvrdenie
o jeho súčasnej a predchádzajúcej trénerskej činnosti.
FTVŠ ako akreditovaná organizácia na vydávanie trénerských osvedčení
žiada Slovenský lukostrelecký zväz o potvrdenie špecializovanej kvalifikácie M.
Bendíka na získanie trénerskej kvalifikácie.
Keďže M. Bendík má ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
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so špecializáciou „tréner - technické športy“, druhého stupňa so špecializáciou
„telesná výchova a šport“, absolvovanú trénerskú činnosť s dobou viac ako 4 roky
a absolvované školení a seminárov ekvivalentu viac ako 100 hodín,
predsedníctvo schvaľuje jeho žiadosť a uznáva jeho kvalifikáciu za dostatočnú
pre získanie 4. kvalifikačného stupňa v odbore tréner lukostreľby.
M. Bendík musí požiadať FTVŠ o uznanie kvalifikácie.
Hlasovanie:
- O uznaní špeciálnej časti vzdelávania pre potreby získanie trénerskej
kvalifikácie M. Bendíka.
Za: J. Bošanský, V. Bužek, V. Hanuliaková,
Proti: nikto
Zdržal sa: M. Bendík
13. Predseda SLZ poďakoval prítomným za účasť.

Zapísal: Vladimír Bužek
Overila: Mgr. Viera Hanuliaková
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