
 
 

 
 

ŠTATÚT KOMISIE ŠTÁTNEJ REPREZENTÁCIE 
Slovenského lukostreleckého zväzu 

 
Článok 1  

Úvodné ustanovenia 
 

Komisia štátnej reprezentácie (ďalej len „KŠR“) riadi činnosť spojenú s reprezentáciou 
a Centrom talentovanej mládeže (ďalej len „CTM“) s cieľom dosiahnutia kvalitných výsledkov 
na sledovaných nominačných turnajoch, majstrovstvách Slovenska, majstrovstvách Európy 
a sveta vo všetkých vekových kategóriách.  

 
Článok 2 

Poslanie komisie a základné úlohy komisie 
 
Komisia štátnej reprezentácie  sa vo svojej činnosti riadi záväznými platnými materiálmi SLZ, 
uzneseniami a nariadeniami orgánov SLZ. Za svoju činnosť osobne zodpovedá predsedníctvu 
SLZ. Svoju činnosť zameriava na nasledujúce úlohy: 

a) Vypracuje program reprezentačných sústredení pre súťažnú sezónu, ktorý musí obsahovať 
termíny konania sústredení a ich ciele a zameranie, sledované súťaže, ktorých sa plánuje 
reprezentácia zúčastniť, predbežnú kalkuláciu nákladov. Uvedený program je povinný  
predložiť predsedníctvu SLZ, 

b) pre svoju činnosť si môže zriadiť pracovný tím z radov športových odborníkov, 

c) konzultuje tréningové plány pretekárov reprezentácie s klubovými trénermi, 

d) aktívne sleduje, hodnotí a vyhodnocuje výkonnostnú úroveň pretekárov na sledovaných 
súťažiach, konzultuje s reprezentantom jeho výkony a predkladá mu návrhy na zlepšenie 
výkonnosti, 

e) po skončení sledovaného obdobia danej kategórie predloží návrh užšej a širšej reprezentácie 
na schválenie predsedníctvu SLZ, 
 
f) vedie evidenciu reprezentantov, 

g) na základe dosahovaných výsledkov navrhuje nomináciu reprezentantov na reprezentačné 
výjazdy, ktorú predkladá predsedníctvu SLZ na schválenie, 

h) pri organizácii reprezentačných akcií predkladá predsedníctvu SLZ časový plán akcie, zoznam 
pozvaných reprezentantov, personálne a materiálne zabezpečenie, 

i) počas akcií reprezentácie plne zodpovedá za činnosť reprezentácie. Je povinný zabezpečiť, 
aby sa počas akcií účastníci správali podľa základných noriem etiky, dodržiavali správnu 
životosprávu a plnili jeho nariadenia, 

j) po ukončení akcie reprezentácie predkladá písomné vyhodnotenie akcie predsedníctvu SLZ. 
 

 
 



Článok 3  
Zloženie komisie 

 
1. Komisia je zložená z predsedu a členov komisie. Celkový počet členov a zloženie komisie na 

návrh predsedu komisie schvaľuje predsedníctvo SLZ. 
2. Pri voľbe predsedu a členov komisie sa zohľadňuje odborný princíp, ktorý sa posudzuje na 

základe preukázaných znalostí a dosiahnutého vysokoškolského a trénerského vzdelania 
v danom alebo príbuznom odbore. 

3. Predseda a členovia Komisie štátnej reprezentácie vykonávajú svoju funkciu v komisii ako 
čestnú funkciu bez nároku na odmenu. 

4. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže predsedníctvo SLZ na návrh predsedu KŠR 
alebo predsedu SLZ rozhodnúť o poskytnutí odmeny členovi komisie, ktorý sa podieľal na 
plnení osobitne náročnej úlohy. 

 
Článok 4 

Náplň činnosti predsedu KŠR. 
 

 Náplňou činnosti predsedu KŠR je: 
a) Predkladať predsedníctvu SLZ návrhy nominácie na reprezentačné akcie, 

b) navrhovať zaradenie, alebo vyradenie pretekárov z reprezentácie SLZ a NŠC (Národné 
športové centrum) na základe ich športových výsledkov výkonnosti) a komplexného 
hodnotenia, 

c) na základe Hospodárskych smerníc SLZ zabezpečiť preplácanie nákladov spojených s jeho 
činnosťou, 

d) byť odmeňovaný podľa množstva pridelených prostriedkov z MŠ SR na činnosť trénerov, 

e) žiadať sekretariát zväzu o spoluprácu pri činnosti spojenej s reprezentáciou, 

f) navrhovať predsedníctvu SLZ aj TMK odmeny pre úspešných reprezentantov z vlastných 
prostriedkov SLZ, 

g) predkladať Komisii štátnej reprezentácie na riešenie reprezentantov, ktorí porušili jeho 
nariadenia alebo povinnosti reprezentanta. V prípade závažného porušenia disciplíny a 
povinností môže podnet na disciplinárne konanie predložiť priamo predsedníctvu SLZ alebo 
disciplinárnej komisii. 
e) môže si vytvoriť poradný orgán zo športových odborníkov SLZ. 
 

Článok 5  
Funkčné obdobie komisie 

 
1. Funkčné obdobie predsedu a komisie je štvorročné.  
2. Funkčné obdobie predsedu a členov KŠR začína plynúť odo dňa ich priameho zvolenia 

predsedníctvom SLZ.  
3. KŠR je riadená jeho predsedom. 
4. V prípade uvoľnenia miesta predsedu KŠR pred ukončením funkčného obdobia bude na 

zostávajúce obdobie zvolený nový predseda komisie.  
5. V prípade uvoľnenia miesta člena KŠR môže nového doplneného člena na návrh predsedu 

komisie kooptovať predsedníctvo SLZ. 
 



Článok 6 
Zvolávanie a rokovanie komisie 

 
1. Komisia zasadá podľa potreby najmenej 1 x do roka. 
2. Zasadnutia KŠR SLZ sú neverejné, jej rozhodnutia nie sú pre predsedníctvo SLZ záväzné 

a majú len odporúčací charakter. 
3. Prípravu na zasadnutie zabezpečuje predseda komisie alebo iná ním poverená osoba 

(napr. člen komisie). 
4. Na návrh predsedu KŠR predsedovi SLZ generálny sekretár oznámi o termíne a mieste za-

sadnutia komisie. Uvedené sa musí doručiť členom čo najskôr a to prostredníctvom po-
zvánky zaslanej na e-mailovú adresu určenú členom komisie. 

5. Na zasadnutia KŠR môžu byť podľa povahy veci pozvaní členovia predsedníctva SLZ, tré-
neri, alebo lukostrelci, prípadne iné osoby, ktorých účasť je na splnenie účelu zasadnutia 
potrebná. 

6. Zo zasadnutia KŠR sa vyhotovuje zápisnica, ktorá je podkladom a odporúčaním pre roz-
hodnutia predsedníctva SLZ. 

 
Článok 6  

Záverečné ustanovenie 
 

1. Štatút KŠR SLZ nadobúda platnosť a účinnosť, ktoré schváli  predsedníctvo SLZ. 
2. Platnosť Štatútu KŠR SLZ zaniká dňom schválením novej alebo upravenej verzie schválené 

predsedníctvom SLZ. 
 
 
Štatút Komisie štátnej reprezentácie SLZ bol schválený na zasadnutí predsedníctva SLZ 
konaného dňa: 31.3.2019. 
 
 
Dátum: .........................................                                                  Dátum: ....................................... 
 
Podpis: .........................................                                                       Podpis: ........................................ 
 
                  Predseda KŠR SLZ                       Predseda SLZ 
     PeaDr. Miroslav Bendík                                                        Ing. Vladimír Bužek 

 


