Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SLZ
dňa 21.02.2018
Prítomní:

Vladimír Hurban, Jozef Bošanský, František Kundracik, Alena Hurbanová,
Matúš Durný

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Smernica pre zdravotnú spôsobilosť
3. Pravidlá pre reprezentačné výjazdy
4. Príprava MSR v hale - dospelí, mládež
5. Schválenie výjazdov - Rovereto, AWC Shanghai, AWC Antalya
6. Príprava VZ 2018
7. Výročná správa SLZ, účtovná závierka – audit
8. Príprava SP finále
Všetky prerokúvané dokumenty boli zaslané členom predsedníctva a kontrolórovi
e-mailom.
1. Predseda SLZ privítal členov predsedníctva na zasadnutí. Predsedníctvo schválilo
jednohlasne program rokovania.
2. Predsedníctvo jednohlasne schválilo úpravu Smernice o preukazovaní zdravotnej
spôsobilosti športovcov. Smernica bude publikovaná na webe SLZ.
Z: V. Hurban
T: 02.03.2018
3. Predsedníctvo jednohlasne schválilo úpravu dokumentu „Pravidlá pre reprezentáciu a
účasť na medzinárodných podujatiach pre rok 2018. Zmeny sa dotýkajú podmienok
z účasti na výjazde a preukazovania zdravotnej spôsobilosti.
Dokument bude publikovaný na webe SLZ.
Z: V. Hurban
T: 02.03.2018
4. Predsedníctvo jednohlasne schválilo rozpisy Majstrovstiev Slovenska dospelých
a mládeže. Rozhodcovia budú do rozpisov doplnení po potvrdení komisiou
rozhodcov.
Rozpisy budú publikované v kalendári SLZ.
Z: V. Hurban
T: 25.02.2018

5. Predsedníctvo schválilo jednohlasne účastníkov reprezentačných výjazdov pre
najbližšie obdobie:
a/AWC Shanghai – výjazd na vlastné náklady
RW: A. Longová
CM: J. Bošanský, V. Bužek
Team manager: M. Miškovský
b/AWC Antalya – výjazd na vlastné náklady
RW: A. Longová
CM: J. Bošanský, V. Bužek
Team manager: bude určený dodatočne
c/Schválenie výjazdu EYC Rovereto
RJM: O. Francu, V. Srdoš, J.J. Hanuliak
RCW: D. Baránková, V. Čižmárová
Team manager a Coach: bude určený dodatočne
Na základe výsledkov sústredenia v Izraeli bude posúdená možná účasť
kategórie RCM.

6. Predsedníctvo schválilo termín, pozvánku, program a rokovací poriadok Valného
zhromaždenia SLZ. Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 24.03.2018 v Svätom Jure.
Príslušné dokumenty budú zaslané predsedom klubov a delegátom VZ.
Z: A. Hurbanová
T: priebežne podľa záväzných termínov
7. Predsedníctvo prerokovalo stav prípravy účtovnej závierky SLZ a rozdelilo si oblasti
pre prípravu výročnej správy SLZ. Predsedníctvo poverilo V. Hurbana uzavretím
zmluvy na vykonanie auditu účtovníctva v zmysle zákona o športe.
Z: členovia predsedníctva
T: priebežne podľa záväzných termínov
8. Predsedníctvo schválilo rozpis Finále slovenského pohára v halovej lukostreľbe.
Rozpis bude zverejnený na webe SLZ. Oproti pôvodnému zoznamu kategórií pre
finále, boli zaradené kategórie kladkový luk starší žiaci – 4 strelci a dlhý luk muži – 4
strelci.
Po spracovaní výsledkov z posledného regionálneho kola, všetci nominovaní
športovci budú publikovaní na webe SLZ a dostanú e-mailovú pozvánku
prostredníctvom svojho klubu.
Poprosíme predsedov klubov, trénerov a účastníkov o preštudovanie „Pravidiel
Slovenského pohára v halovej lukostreľbe“ a v prípade otázok o ich písomné zaslanie
na stk@archerysvk.sk. Oficiálne odpovede budú následne publikované ako doplnenie
pravidiel.
Z: F. Kundracik, A. Hurbanová
T: priebežne

Zapísal:

Alena Hurbanová

Overil:

Vladimír Hurban

