Zápisnica mandátovej a návrhovej komisie
z Valného zhromaždenia SLZ
Svätý Jur
24.3.2018
Valné zhromaždenie jednohlasne navrhlo zloženie návrhovo- mandátovej komisie v zložení:
Jozef Baláž
Vlastimil Schindler
Pavol Durec

Predseda komisie:
Členovia komisie:

Počet klubov k 10.3.2018:
38 (439 hlasov)
Počet klubov zúčastnených na VZ: 15 (328 hlasov)
Počet hostí bez práva hlasovať:
1
Na základe Stanov Slovenského lukostreleckého zväzu čl.6 bod 11 návrhovo-mandátna komisia
konštatovala, že Valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné.
Všetky body, ktoré boli predmetom hlasovania majú štatút odporúčania.
Bod 1 :

Správa o činnosti SLZ.
Za:

Bod 2:

Proti: 0

Zdržal sa:0

Zmena stanov. Pri tomto bode bol návrh na vytvorenie pracovnej skupiny na
zapracovanie zmien stanov a ich od komunikovanie s hlavným kontrolórom športu.
Prihlásili sa :
Ján Longa
Viera Hanuliaková
Pavol Durec
Vladimír Bužek
V prípade záujmu zo strany ostatných klubov podieľať sa na príprave zmien
v stanovách, je možné sa dodatočne prihlásiť .
Za:

Bod 3 :

328

328

Proti: 0

Zdržal sa:0

Zmena súťažného poriadku v kategóriách veteráni 1 a veteráni 2 sa dospelo k dohode
že treba návrh dopracovať, teda doplniť do neho kompletné súťažné zostavy , s tým že
k dopracovanému návrhu sa následne vyjadrí predsedníctvo. Úlohu na seba zobral
Marián Moravčík.
Zmena súťažného poriadku v kategóriách mladší žiaci bola schválená na rozdelenie
kategórii na mladších žiakov a mladšie žiačky
Za:

Bod 4 :

290

Proti: 38

Zdržal sa:0

Pri návrhu na výchovné sa hlasovalo o tom, kto bude riešiť vzťah športovec
a výchovné
Aby riešil klub:179

Aby riešil SLZ:97

Zdržal sa:11

Počas návrhu odišiel zástupca Lukostrelec BB p. Moravčík a ďalšieho programu
zasadnutia sa nezúčastnil

Bod 5:

Návrh na disciplinárny poriadok prebehol bez hlasovania

Bod 6:

Predseda SLZ informoval o súčasnom statuse Komisie rozhodcov. Delegáti VZ
diskutovali o možnosti rozšírenia komisie s ohľadom na rozsah úloh. Predsedovia
klubov a aktívni rozhodcovia môžu navrhnúť kandidátov na nových (ďaľších) členov
komisie.
Návrh bez hlasovania.
Po bode č.6 zo zasadnutia odišli zástupcovia klubov MŠK Kežmarok LO, Spišský
lukostrelecký klub, Red Arrows Poprad, LK Bratislava.
Z uvedeného dôvodu predseda SLZ o ďalších bodoch programu zostávajúcich členov
zhromaždenia len informoval bez hlasovania.

Bod 7:

Po odchode časti zástupcov klubov predseda SLZ na základe schváleného programu
informoval o návrhoch klubov a to o vytvorení komisie trénerov, komisie štátnej
reprezentácie a návrhy v ekonomickej oblasti. Zároveň informoval členov klubov, že na
webstránku SLZ budú doplnené kompetencie členov predsedníctva v zmysle zápisnice
z 6.7.2016 (bod 5.)

Bod 8:

Na záver VZ bol priestor na diskusiu, do ktorej sa nezapojil žiaden zástupca klubov.

.....................................
Jozef Baláž

V Svätom Jure 24.3.2018

.....................................
Vlastimil Schindler

.....................................
Pavol Durec

