Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SLZ
dňa 17.04.2018
Prítomní:

Vladimír Hurban, František Kundracik, Vladimír Bužek, Alena Hurbanová,
Matúš Durný

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Smernica odborníci - schválená per rollam
3. Tréneri - schválení per rollam
4. Veronica Cup - schválené per rollam
5. Sústredenia a výjazdy dospeli
6. Dodatok SP - veteráni II. WA súťažné zostavy
7. Pravidlá reprezentácie - schválené per rollam
8. EYC Rovereto - konečné schválenie výjazdu
9. EYCH Patra – preliminary entries
10. AWC Berlin – preliminary entries, sústredenie
11. Delegáti na VZ KSZ a VZ SOV
12. Rozpočet / čerpanie
13. Hospodár SLZ
14. Školenie trénerov I. a II. stupňa
15. Súťaže - príprava, technickí delegáti, výsledky
16. CEC Viničné
17. GDPR
18. Školenie Ianseo
19. Smernica pre cestovné náhrady
20. Komisia rozhodcov
Všetky prerokúvané dokumenty boli zaslané členom predsedníctva a kontrolórovi
e-mailom.
1. Predseda SLZ privítal členov predsedníctva na zasadnutí a vyjadril poľutovanie, že je
potrebné zvolávať zasadnutie predsedníctva hlavne z dôvodu meškania úloh a
nedodržiavania termínov niektorými členmi predsedníctva. Predsedníctvo schválilo
jednohlasne program rokovania.
2. Predsedníctvo jednohlasne schválilo úpravu Smernice pre vzdelávanie a odborníkov
v športe vrátane prílohy. Hlasovanie prebehlo per rollam. Smernica bude
publikovaná na webe SLZ.
Z: V: Hurban
T: 18.04.2018

3. Predsedníctvo jednohlasne schválilo žiadosti o uznanie trénerskej kvalifikácie na
základe doloženého vzdelania a splnených podmienok V. Bužekovi, V. Hurbanovi
jun. a J. Pagáčikovi. Aktualizovaný zoznam trénerov bude publikovaný na webe
SLZ.
Z: F. Kundracik
T: 18.04.2018
4. Predsedníctvo na základe žiadosti strelcov schválilo účastníkov Veronica´s Cup 2018
na vlastné náklady.
RM Ján Hanuliak
CM Vladimír Hurban
RJM Ondrej Franců, Ján Jakub Hanuliak, Viliam Srdoš
RCM Denisa Baránková, Viktória Čižmárová, Kristína Drdáková
Hlasovanie prebehlo per rollam.
5. Predsedníctvo sa zaoberalo podkladmi M. Bendíka k CEC Slovinsko a zhodnotilo ich
ako nedostatočné. Je potrebné spracovať zoznam účastníkov, požiadavky na
ubytovanie a program výjazdu tak, aby bolo možné realizovať registráciu
a zabezpečiť ubytovanie.
Z: M. Bendík
T: 20.04.2018
6. Predsedníctvo prerokovalo úpravy Dodatku súťažného poriadku, zostavy veteránov
II, úpravy zostáv na základe zmien pravidiel HDH IAA a úpravy zostáv starších
žiakov.
Predsedníctvo schválilo zmeny, po zapracovaní a schválení per rollam bude Dodatok
publikovaný na webe SLZ
Z: V: Hurban
T: 27.04.2018
7. Predsedníctvo jednohlasne schválilo úpravu Pravidiel pre reprezentačné výjazdy
v časti preukazovanie zdravotnej spôsobilosti postupov pre prihlasovanie na výjazdy.
Hlasovanie prebehlo per rollam. Dokument bude publikovaný na webe SLZ.
Z: V: Hurban
T: 18.04.2018
8. Predsedníctvo schválilo jednohlasne účastníkov reprezentačného výjazdu EYC
Rovereto
RJM:
O. Francu limit B
V. Srdoš
limit C
J.J. Hanuliak bez limitu
RCW:

D. Baránková limit A
V. Čižmárová limit C

Team manager: V. Hurban (M.Bendík sa z pracovných dôvodov výjazdu
nemôže zúčastniť)
Coach: V. Hurban jun.
9. Na základe potvrdených prihlášok strelcov na EYCH Patras, predsedníctvo
jednohlasne schválilo preliminary entries nasledovne:
2 RCW, 1 RJW, 1 CCM, 3 RCM a 3 RJM
Z: V: Hurban
T: 18.04.2018

10. Predsedníctvo sa zaoberalo podkladmi M. Bendíka k AWC Berlin a zhodnotilo ich
ako nedostatočné. Je potrebné spracovať zoznam účastníkov, požiadavky na
ubytovanie a program výjazdu tak, aby bolo možné realizovať registráciu
a zabezpečiť ubytovanie. Rovnako je potrebné aktualizovať zoznam nominovaných
strelcov a v prípade odmietnutia účasti uviesť aj dôvod takéhoto odmietnutia.
Predsedníctvo na návrh V. Hurbana schválilo preliminary entries 2 RM, 2 RW, 3
CM.
Z: M. Bendik
T: 27.04.2018
11. Predsedníctvo jednohlasne schválilo ako delegáta na VZ KSZ F. Kundracika a VZ
SOV Vladimíra Hurbana.
12. Predseda SLZ predložil stav čerpania a plnenia rozpočtu a priebežné vyúčtovanie
použitia príspevku uznanému športu za prvý štvrťrok. K dokumentu neboli otázky
ani pripomienky. Dokumenty budú zaslané štatutárom klubov.
Z: A. Hurbanová
T: 27.04.2018
13. Predseda SLZ na základe požiadaviek klubov na Valnom zhromaždení predložil
návrh na vytvorenie a obsadenie dobrovoľnej funkcie hospodára SLZ.
Úlohy
 Príprava podkladov pre vedenie účtovníctva
 Spracovanie úhrad za členské a prestupy,
 Vyúčtovania sústredení, reprezentačných výjazdov a akcií
 Kontrola podkladov pre vyúčtovanie súťaží, výdavkov na mládež a športovú
činnosť klubov
 Spracovanie prehľadov a príjmoch a výdavkoch zväzu pre členov
predsedníctva a štatutárov klubov
 Súčinnosť so spoločnosťou vedúcou účtovníctvo SLZ
 Súčinnosť so spoločnosťou poverenou auditom
 Súčinnosť s kontrolórom SLZ a generálnym sekretárom SLZ
Požiadavky
 Znalosť podvojného účtovníctva a princípov financovania športových
organizácií
 Anglický jazyk
Poprosíme predsedov klubov o pomoc pri hľadaní vhodného kandidáta.
14. Predsedníctvo prerokovalo stav príprav školenia rozhodcov II. stupňa a I. stupňa.
Špeciálna časť školenia trénerov II. stupňa sa uskutoční počas 3 víkendov
v mesiacoch máj a jún, termíny budú zverejnené na webe SLZ. Časť prednášok
všeobecnej časti bude prístupná aj záujemcom o získanie kvalifikácie trénera I.
stupňa. Táto časťbude účastníkom uznaná ako všeobecná časť pre školenie trénerov
I. stupňa, ktorého všeobecná časť sa uskutoční v septembri 2018.
Z: M. Bendík – príprava a termíny všeobecnej časti školenia I. stupňa.
T:04.05.2018
Z: F. Kundracik, M. Bendík – príprava a termíny špeciálnej časti školenia II. stupňa.
T:28.05.2018

15. Predsedníctvo jednohlasne schválilo technických delegátov na súťaže Slovenského
pohára:
Trnovec nad Váhom
F. Kundracik
Viničné
J. Lauko
CEC Viničné
F. Kundracik
ŠK Orlík Sliač
V. Hurban
Predsedníctvo schválilo ako povinný scoring systém pre súťaže Slovenského pohára
a Majstrovstvá Slovenska „Ianseo“. Súčasťou výsledkov súťaže okrem zostáv
vytvorených systémom bude aj export súťaže pre potreby archivácie a ďalšieho
spracovania. Potrebné informácie budú zapracované do Smernice o usporiadaní
súťaží a budú názorne predvedené na školení „Ianseo“.
Z: V. Bužek
T: 27.04.2018
16. Predsedníctvo s pripomienkami schválilo rozpis na CEC Slovensko. Poverilo F.
Kundracika komunikáciou požiadaviek smerom k usporiadateľovi a finalizáciou
rozpisu.
Z: F. Kundracik
T: 23.04.2018
17. Predsedníctvo diskutovalo o možnostiach riešenia GDPR v podmienkach SLZ.
Poverilo V. Bužeka spracovaním analýzy rozsahu potrebnej dokumentácie a činností
pre zabezpečenie súladu s GDPR.
Z: V. Bužek
T:01.05.2018
18. Školenie „Ianseo“ sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši v termíne 01.05.2018.
K dnešnému dňu sú na školení voľné ešte dve miesta, je možné sa registrovať na
stránke SLZ v sekcii Oznamy. Informácie k presnému miestu a času školenia budú
zverejnené na webe SLZ a zaslané prihláseným účastníkom.
Z: V. Bužek
T: 29.04.2018
19. Smernica pre cestovné náhrady nebola na rokovanie predsedníctva M. Bendíkom
predložená a pre neúčasť menovaného podal kontrolór iba stručnú informáciu o jeho
pripomienkach k pracovnej verzii. Predsedníctvo sa bude smernicou opätovne
zaoberať po jej dopracovaní a predložení.
Z: M. Bendík
T: 31.5.2018
20. Predsedníctvo vyhodnotilo výzvu predsedom klubov na nominácie členov do
komisie rozhodcov. Výzva bola vypísaná na základe podnetu 13 klubov, členov SLZ
na rokovaní valného zhromaždenia. Na základe výzvy nomináciu do komisie
rozhodcov zaslal iba klub Reflex Žilina a rovnako ako jediný klub ponúkol súčinnosť
pri činnosti komisie rozhodcov. Predsedníctvo ďakuje za ponúknutú súčinnosť
a využije ju. Na základe nominácie predsedníctvo SLZ schválilo rozšírenie komisie
rozhodcov o nového člena. Novým členom komisie rozhodcov sa stáva Mária
Kúdelčíková.

Zapísal:

Alena Hurbanová

Overil:

Vladimír Hurban

