Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SLZ
dňa 04.11.2016
Prítomní:

Vladimír Hurban, Vladimír Bužek, Miroslav Bendík, František Kundracik,
Alena Hurbanová

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Dodatok súťažného poriadku pre rok 2017 a Kalendár súťaží na rok 2017
3. Valné zhromaždenie Konfederácie športových zväzov
4. Valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru
5. Festival neolympijských športov 2016
6. Reprezentácia 2017
7. Smernica pre vzdelávanie a odborníkov v športe
8. Školenie rozhodcov 2016
Všetky prerokúvané dokumenty boli zaslané členom predsedníctva a kontrolórovi
e-mailom.
1. Predseda SLZ privítal členov predsedníctva na zasadnutí. Predsedníctvo schválilo
program rokovania.
2. Predsedníctvo sa oboznámilo s Kalendárom súťaži na rok 2017, prerokovalo
a schválilo zmeny v Dodatku súťažného poriadku pre rok 2017 – termíny
a usporiadatelia kôl Slovenského pohára.
Je potrebné doplniť usporiadateľov jedného kvalifikačného kola Slovenského pohára
v halovej lukostreľbe pre región 1, dvoch kvalifikačných kôl pre región 3.
Slovenský pohár v terénnej a 3D lukostreľbe má k dnešnému dňu obsadené iba 2 kolá
zo štyroch plánovaných. Poprosíme kluby o zaslanie kandidatúry. Rovnako je možné
zasielať kandidatúry na usporiadanie Majstrovstiev Slovenska v terčovej lukostreľbe
v termíne 1. a 2. septembra 2017 a Finále Slovenského pohára v halovej lukostreľbe
v termíne 11. alebo 12. marca 2017.
Dokument bol schválený jednohlasne.
Z: Predsedovia klubov
T: 25.11.2016
3. Predsedníctvo schválilo ako delegátov na Valné zhromaždenie Konfederácie
športových zväzov dňa 15.11.2016 Alenu Hurbanovú a Vladimíra Bužeka.
Rozhodnutie bolo prijaté jednohlasne.

4. Predsedníctvo SLZ schválilo ako delegáta na Valné zhromaždenie Slovenského
olympijského výboru dňa 26.11.2016 Vladimíra Hurbana.
Rozhodnutie bolo prijaté jednohlasne.
5. Predsedníctvo schválilo účasť SLZ na Festivale neolympijských športov 2016.
Festival sa uskutoční v Trenčíne 17. decembra 2016. Prípravou podujatia poverilo
Alenu Hurbanovú a Františka Kundracika.
Rozhodnutie bolo prijaté jednohlasne.
6. Predsedníctvo prerokovalo a schválilo dokumenty pre činnosť reprezentácie v roku
2017. Schválené boli nasledovné dokumenty.
 Limity reprezentácie pre rok 2017
 Pravidlá pre tvorbu reprezentačného rebríčka
 Štatút reprezentanta
 Pravidlá pre reprezentáciu a účasť na medzinárodných podujatiach.
Dokumenty boli schválené jednohlasne a budú publikované na webe SLZ v sekcii
„Reprezentácia“.
7. V zmysle Smernice o vzdelávaní a odborníkoch v športe, predsedníctva schválilo
návrh na udelenie kvalifikačných tried rozhodcov a trénerov.
 Kvalifikačné triedy rozhodcov sú pridelené podmienečne do 26.11.2016. Pre
trvalé priznanie kvalifikačnej triedy je potrebné doložiť doklad o bezúhonnosti
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
 Kvalifikačné triedy trénerov sú pridelené podmienečne do 15.12.2016. Pre
trvalé priznanie kvalifikačnej triedy je potrebné doložiť doklad o bezúhonnosti
podľa typu trénerskej činnosti. Viac informácií nájdete na webe SLZ.
Tréneri, ktorí majú v zozname II. kvalifikačnú triedu zvýraznenú červenou
farbou, majú možnosť požiadať o uznanie vyššej kvalifikačnej triedy.
Súčasťou písomnej žiadosti o uznanie kvalifikačnej triedy je zoznam
trénovaných športovcov s výsledkami za posledné 2 roky.
V roku 2017 sa uskutoční školenie trénerov na zvyšovanie kvalifikácie z I. na II.
stupeň a z II. na III. stupeň. Pre rok 2018 je plánované skolenie trénerov na získanie
I. kvalifikačného stupňa.
Dokumenty boli schválené jednohlasne.
8. Predsedníctvo schválilo zoznam účastníkov školenia rozhodcov pre rok 2016, ktoré
sa uskutoční v termíne 27.11.2016 v hoteli Klar, v Liptovskom Mikuláši. Školenia
rozhodcov budú realizované každoročne koncom novembra. Cieľom školení je
príprava rozhodcov na novú sezónu a udržanie cca 40 členného rozhodcovského
zboru s čo najširším zastúpením klubov. Zoznam účastníkov školenia a program
bude publikovaný na webe SLZ.

Zapísal:

Alena Hurbanová

Overil:

Vladimír Hurban

