
 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SLZ  

dňa 6.7.2016 
 

Prítomní: Vladimír Hurban, František Kundracik, Miroslav Bendík, Vladimír Bužek, 

Alena Hurbanová, Matúš Durný 

 

Program:  

1. Privítanie 

2. Schválenie programu 

3. Stav po VZ, registrácia stanov, zápisnica, uznesenie 

4. Emaily, komunikačné štandardy, web, facebook, kontakty, zverejňovanie informácií 

5. Organizácia práce predsedníctva SLZ 

6. Kandidatúra na usporiadanie CEC 

7. Príprava riadiacich dokumentov SLZ schvaľovaných predsedníctvom SLZ 

a. Dodatok súťažného poriadku 

b. Dodatok registračného a prestupového poriadku 

c. Smernica o oblečení 

d. Smernice vyplývajúce zo zákona o športe 

8. Organizácia súťaži v sezóne 2017 

9. Organizácia reprezentácie v sezóne 2017 

10. Hospodárenie SLZ za 1.- 6. 2016 
 

Všetky prerokúvané dokumenty obdržali členovia predsedníctva a kontrolór emailom. 

 

 

1. Predseda SLZ privítal členov predsedníctva a zaželal im veľa elánu, výdrže a dobrých 

nápadov do ďalšieho obdobia. 

 

2. Predsedníctvo jednohlasne schválilo program rokovania.  

 

3. Predseda SLZ informoval o dokumentoch z VZ 

Predseda mandátovo-návrhovej a volebnej komisie J. Lauko, spracoval Uznesenie 

VZ, potvrdil Zápisnicu VZ a znenie schválených dokumentov, dokumenty sú 

k dispozícii na http://www.slz.sk/index.php/zverejnovanie-informacii. 

Stanovy SLZ boli podané na registráciu na MV  SR a po zaregistrovaní bude na 

www.slz.sk publikovaný aj scan registrovaných stanov. 

Bola podaná žiadosť na uznanie SLZ ako národného športového zväzu na MŠVVaŠ 

SR. 

Predseda informoval o ukončení pracovného pomeru reprezentačného trénera, ktorý 

ukončí pracovný pomer k 31.07.2016 na základe výpovede zo strany zamestnanca. 

  

http://www.slz.sk/


4. Všetci členovia predsedníctva majú vygenerované e-mailové adresy, nachádzajúce sa 

v sekcii kontakty na stránke www.slz.sk. E-mailová komunikácia prostredníctvom 

mailov: stk@archerysvk.sk  (F. Kundracik)  

predsedníctvo@archerysvk.sk (V. Hurban, F. Kundracik, M. Bendík, V. Bužek, A. 

Hurbanová)  

reprezentacia@archerysvk.sk (M. Bendík, V. Hurban)  

Na webovej stránke bude uvedený telefonický kontakt na predsedu SLZ 

a generálneho sekretára SLZ, ostatní členovia predsedníctva poskytnú svoje telefónne 

číslo individuálne na základe vlastného uváženia.   

 

5. Členovia predsedníctva si rozdelili oblasti pôsobenia: 

Ekonomika, koordinačné činnosti – Vladimír Hurban 

Reprezentácia – mládež i dospelí, hľadanie talentov, výjazdy – Miroslav Bendík  

Rozvoj súťaží a vzťahov – Vladimír Bužek 

ŠTK, vzdelávanie, činnosť rozhodcov – František Kundracik 

 

6. Predsedníctvo plánuje v rámci rozvoja súťaží usporiadať na Slovensku jedno kolo 

CEC v roku 2017. 

Pripraviť prezentáciu pre kandidatúru, určiť lokalitu, vybrať usporiadateľský klub 

a dohodnúť s ním podmienky. 

Z: V. Bužek     T: 23.7.2016 

Prezentácia kandidatúry bude na poslednom kole CEC 2016 v Belehrade 10.-

11.9.2016 

   Z:  V. Bužek, V. Hurban   T: 10.9.2016 

 

7. Predsedníctvo prerokovalo a schválilo riadiace dokumenty SLZ nasledovne 

a. Dodatok súťažného poriadku – schválený jednomyseľne bez pripomienok 

Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

b. Dodatok registračného a prestupového poriadku – schválený jednomyseľne 

bez pripomienok. 

Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

c. Smernica o oblečení – schválená jednomyseľne bez pripomienok. 

Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

d. Smernica pre prijatie klubov- schválená jednomyseľne bez pripomienok  

Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

e. Smernica o hosťovaní - schválená jednomyseľne bez pripomienok 

Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

f.           Smernica o cestovných náhradách - schválená jednomyseľne bez pripomienok 

Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

g. Smernica Per rollam - schválená jednomyseľne bez pripomienok 

Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

Schválené smernice nadobúdajú účinnosť 7.7.2016. Publikovať na webstránke. 

Z: V. Hurban     T: 10.7.2016  

http://www.slz.sk/
mailto:stk@archerysvk.sk
mailto:predsedníctvo@archerysvk.sk
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Prípravu ďalších smerníc a predpisov a evidencií vyplývajúcich zo zákona o športe si 

členovia predsedníctva a generálny sekretár si rozdelili nasledovne: 

 Smernica o CTM  

T: 13.8.2016     Z: A. Hurbanová, M. Bendík 

 Smernica o odborníkoch v športe 

     T: 13.8.2016     Z: F. Kundracik 

 e/ Smernica o dokladovaní  zdravotnej spôsobilosti športovcov 

 T:13.8.2016     Z: M. Bendík  

 f/ Ochrana osobných údajov - Bezpečnostný projekt OOU a súvisiace 

dokumenty 

 T:31.8.2016     Z: predsedníctvo SLZ 

 Evidencia fyzických a právnických osôb  

    T: 30.09.2016    Z: F. Kundracik, A. Hurbanová, V. Hurban 

 Aktualizácia údajov kluboch a členoch 

    T: 31.08.2016    Z: predsedovia klubov 

 

 

8. Predseda SLZ predstavil základné myšlienky reorganizácie súťaží pre budúce 

obdobie. Hlavnými cieľmi je zvýšenie úrovne súťaží, skvalitnenie práce rozhodcov 

a spätná väzba k ich činnosti, jednotné podmienky pre usporiadanie súťaži podľa ich 

typu a rozvoj lokálnych klubových súťaží.  

V oblasti 3D lukostreľby bude treba prehodnotiť spôsob usporiadania Slovenského 

pohára a Majstrovstiev SR, tak aby prospievali rozvoju tejto oblasti športovej 

lukostreľby a reprezentácii. 

 

Príprava dokumentov pre riadenie súťaží pre rok 2017 – základné body 

T:13.8.2016     Z: predsedníctvo SLZ 

 

9. Predseda SLZ prezentoval plánované zmeny v príprave reprezentantov a organizácii 

reprezentačných výjazdov. Ťažiskom prípravy aj naďalej zostáva terčová lukostreľba 

ako olympijská disciplína, ale budeme podporovať aj halovú, 3D a terénnu 

lukostreľbu a aplikovať podobné princípy výberu reprezentačných družstiev. 

Pre budúce obdobie bude mať dospelá i mládežnícka reprezentácia pre terčovú 

lukostreľbu minimálne 3 podujatia s plánovaným výjazdom reprezentácie, aby strelci 

získavali skúsenosti. 

Ostane zachovaný systém reprezentačných limitov, bude dopracovaný systém tvorby 

reprezentačného rebríčka i národného rankingu, ktorý sa nebude odvíjať iba od 

najlepšieho výsledku v kvalifikácii. Je potrebné doplniť a aktualizovať pravidlá pre 

reprezentačné výjazdy, tak aby boli univerzálne a jednoznačne aplikovateľné. 

Príprava dokumentov pre riadenie reprezentácie 2017 – základné body 

T:13.8.2016     Z: predsedníctvo SLZ   

 

10. Predseda predložil stav čerpania rozpočtu za 1. polrok 2016. Čerpanie prebieha podľa 

plánu, príjmy a výdavky z dotácie MŠVVaŠ je možné nájsť na www.slz.sk.  

Príjmy z vlastných zdrojov pozostávajú z  

Členského     7536 Eur, 

Spoluúčasť na súťažiach   7760 Eur, 

Poplatky strelcov za semináre 2030 Eur. 

http://www.slz.sk/


Výdaje z vlastných zdrojov boli požité na účasť na súťažiach, vedenie účtovníctva 

a semináre s D. Sukom. 

 

Zapísal:     Alena Hurbanová 

 

Overil:    Vladimír Hurban 


