Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SLZ
dňa 8.9.2016
Prítomní:

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

Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Kontrola úloh z posledného predsedníctva
3. IFAA European Bowhunting Championship
4. Stav 3D terčov o vlastníctve SLZ
5. Nové reprezentačné oblečenie a tričká
6. Vyhodnotenie OH RIO 2016
7. Bankové účty
8. Informačný systém SLZ
9. Seminár trénerov s Tylerom Bennerom v Prahe
10. Sústredenie s D. Sukom
11. Jesenné sústredenie mládeže
12. Sústredenie s A. Whittinghamom
13. Voľby zástupcu športovcov
14. Vyhodnotenie súťaží 2016
15. Dodatok súťažného poriadku pre rok 2017
16. Pravidlá pre organizovanie súťaží a zaraďovanie do kalendára, prideľovanie WA
registrovaných súťaží pre rok 2017
17. Kalendár súťaží pre rok 2017
18. Reprezentácia 2017, štatút reprezentanta, rebríček, plánované výjazdy
19. Školenie rozhodcov
20. Výsledky súťaží a povinnosti klubov pri organizovaní kôl SP v 2016
21. LK Veľké Zálužie - žiadosť o kompenzáciu nákladov na zničené stany počas
Dunajského pohára
22. Uznávanie športových odborníkov/vzdelávanie, pravidlá postup, smernica
23. ME 3D Mokrice
Všetky prerokúvané dokumenty obdržali členovia predsedníctva a kontrolór e-mailom.
1. Predseda SLZ privítal členov predsedníctva na zasadnutí. Predsedníctvo následne
jednohlasne schválilo program rokovania.
2. Úlohy z predchádzajúceho predsedníctva boli zhodnotené ako splnené a je možné
pokračovať v príprave finálnych dokumentov.
Z: všetci členovia predsedníctva
T: 13.09.2016

3. Predsedníctvo schválilo preplatenie nákladov za dosiahnuté umiestnenie na IFFA pre
Jakuba Máleka do výšky 120 Eur na základe predložených dokladov.
Preplatenie vyššie uvedených nákladov bolo schválené jednohlasne.
4. Predseda informoval o stave 3D terčov vo vlastníctve SLZ. O oprave a prípadnom
dokúpení terčov sa rozhodne po schválení cieľov a formátu súťaží na rok 2017
5. Na základe podnetu od SOV a pravidiel MOV boli pre OH RIO 2016 vyrobené nové
reprezentačné tričká. Tieto budú k dispozícii pre všetkých účastníkov
medzinárodných výjazdov SLZ. Zároveň SLZ stanovilo základné pravidlá pre ich
získanie.
Každý účastník výjazdu, na podujatie s regulovaným oblečením, má nárok na 2ks
tričiek s menom hradených z prostriedkov SLZ pri prvom výjazde, ďalšie je možné
zakúpiť za plnú cenu.
Po 2 rokoch má nárok pri výjazde opäť na 2 nové tričká.
Účastník podujatia s neregulovaným oblečením, ako sú podujatia IFAA alebo CEC
má právo si zakúpiť 2 tričká za 50 percent ceny, ďalšie je možné zakúpiť za plnú
cenu.
Po 2 rokoch má nárok pri výjazde opäť na 2 nové tričká za 50 percent ceny.
Reprezentačné oblečenie z kolekcie OH 2012 Londýn, vykazuje známky opotrebenia
a predsedníctvo rozhodlo o nákupe novej kolekcie pre budúce obdobie. Cieľom je
nájsť partnera, ktorý bude dodávať oblečenie jednej kolekcie pre nasledujúce 4 roky.
Z: všetci členovia predsedníctva
T: február 2017
Rovnako predsedníctvo rozhodlo o príprave ponuky reklamných predmetov SLZ.
V prvej fáze bude možné zakúpiť reprezentačné tričká s vlastným menom.
Objednávkový formulár bude na webe SLZ.
Z: V. Hurban
T: 30.09.2016
6. Miroslav Bendík zhodnotil OH Rio 2016, skonštatoval, že výkonnosť športovcov
bola adekvátna skúsenostiam a aktuálnej forme športovcov. Vyzdvihol spoluprácu
strelcov a trénerov na podujatí. Predsedníctvo hodnotí pozitívne vystúpenie našich
športovcov na OH.
7. SLZ má v súčasnosti účty vedené vo VÚB a.s. S ohľadom na Zákon o športe a
potrebu informovania o použití prostriedkov z verejných financií Predseda SLZ
navrhol zriadenie transparentného účtu ako alternatívu k spracovávaniu a
publikovaniu xls pokladov na webe SLZ. Keďže VÚB a.s. takýto produkt
neposkytuje, predsedníctvo schválilo jednohlasne presun účtov do SLSP a.s.
Z: V. Hurban
T: 30.09.2016
8. Predseda SLZ informoval o stave dát, o členskej základni a plánovaných krokoch a
opatreniach. Dokument bude rovnako zaslaný predsedom klubov a klubovým
managerom a bude k dispozícii na webe SLZ v sekcii oznamy.
Z: V. Hurban
T: 16.09.2016
9. V snahe o rozšírenie programu a ponuky vzdelávania trénerov a záujemcov o status
trénera a zvyšovania ich odbornosti predsedníctvo rozhodlo, že prihláseným

účastníkom na seminár s Tylerom Bennerom, ktorý bol propagovaný na stránkach
SLZ, preplatí účastnícky poplatok. Cestovné, ubytovanie a strava je na vlastné
náklady alebo na náklady klubu.
Zoznam účastníkov: Mgr. Miroslav Bendík, Marián Moravčík, Ivan Šimo, Vlastimil
Schindler, Ivan Habaj, PaedDr. Elena Bendíková, CSc. Preplatenie účastníckeho
poplatku bolo schválené jednohlasne.
10. Pre malý záujem trénerov a kolízii termínov bol odložený seminár s D. Sukom. Bol
stanovený náhradný termín na začiatok novembra. O presnom termíne budú strelci a
tréneri, účastníci programu dlhodobej prípravy včas informovaní.
Software pre testovanie rovnováhy a analýzu výsledkov vyvíjaný v spolupráci s D.
Sukom bude poskytnutý klubom bezplatne.
Z: V. Hurban ,F.Kundracik
T: 30.09.2016
11. V termíne od 28.10. do 1.11.sa uskutoční sústredenie mládeže pre pozvaných
strelcov s ťažiskom na streleckú a kondičnú prípravu. Zoznam pozvaných strelcov a
program bude zaslaný predsedom klubov a publikovaný na webe SLZ. V termíne
tesne pred alebo tesne po sústredení absolvujú vybraní strelci predpísanú prehliadku
u telovýchovného lekára.
Z: M. Bendík
T: 30.09.2016
12. V termíne od 28.10. do 1.11.sa uskutoční sústredenie pre vybraných strelcov
kladkových lukov do 20 rokov ako súčasť jesenného sústredenia mládeže pod
vedením A. Whittinghama. Predbežný zoznam účastníkov: D. Pashchenková, M.
Dubašák, M. Kobza, L. Kubíček.
Z: V. Hurban
T: 30.09.2016
13. Ako kandidát pre voľby zástupcu športovcov sa do určeného termínu neprihlásil
žiaden kandidát, preto sa voľby pri príležitosti majstrovstiev nekonali. V zmysle
stanov bude predsedníctvo pracovať v aktuálnom zložení a nasledujúce voľby sa
uskutočnia pri príležitosti Majstrovstiev Slovenska v terčovej lukostreľbe dospelých
2017. Predsedníctvo schválilo postup jednohlasne.
14. Predsedníctvo zhodnotilo sezónu 2016. Uplynulú sezónu je možné považovať za
úspešnú, ale je potrebné pomenovať hlavné problémy a navrhnúť opatrenia a zmeny
pre budúcnosť. Za hlavné problémy uplynulej sezóny predsedníctvo pokladá:






Neúčasť športovcov na elimináciách a predčasné odchody zo súťaží
Kvalita činnosti rozhodcov
Rozpisy a výsledky súťaži bez potrebných náležitostí
Neskoré dodanie výsledkov zo súťaží
Nedostatok lokálnych súťaží, na ktorých by mali strelci možnosť získať
skúsenosti pred účasťou na veľkých podujatiach.
 Kolízie termínov SP s medzinárodnými súťažami
Rovnako predsedníctvo SLZ eviduje pripomienky klubov k časovej a finančnej
náročnosti súťaží. Všetky tieto body zohľadní predsedníctvo pri príprave Dodatku
súťažného poriadku na rok 2017.

V roku 2016 sme zaznamenali do dnešného dňa nasledovný počet strelcov:
Terčová sezóna 2016:
Dospelí (juniori a starší): 132, z toho OL: 41, KL: 42, HL: 48
Deti (po kadetov vrátane): 127, z toho OL: 67, KL: 4, HL: 56
Terénna 2016:
Dospelých: 41, z toho HL: 25, KL: 11, OL: 5
Deti:
14, z toho HL: 7, KL: 0, OL: 7
3D 2016:
Dospelí:
Deti:

70, z toho: DL: 13, HL: 30, KL: 12, OL: 2, IL: 13
62, z toho: HL: 38, KL: 4, OL: 18, IL: 2

Zasadnutie predsedníctva bolo prerušené 23:30 a bude pokračovať ďalšími bodmi
programu dňa 13.09.2016 o 19:00. Predsedníctvo schválilo postup jednohlasne.

Zapísal:

Alena Hurbanová

Overil:

Vladimír Hurban

