
Návrhy na VZ SLZ, 14.11.2020

1. Návrh na úpravu stanov SLZ

5.1 (1) terajšie znenie
Riadne VZ sa koná najmenej raz ročne, najneskôr v mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo predošlé 
riadne VZ

5.1 (1) navrhované znenie
Riadne VZ sa koná v marci. 

Zdôvodnenie:
Ako aj z návrhu programu rozoslaného  23.10.2020 vidieť, novembrový termín VZ je nevhodný. 
Nie je možné uzavrieť rok 2020 (výročná správa, účtovníctvo) ani nie sú pripravené základné 
dokumenty pre rok 2021 (plán činnosti, rozpočet). Príslušné dokumenty sa následne schvaľujú per 
rollam, chyby sa odstaňujú počas hlasovania, je to zmätočné. Napríklad s výročnou správou sú 
chronické problémy (tento rok predložená v septembri(!) bez predchádzajúcej diskusie, s chybami).
V marci je reálne aby bol predchádzajúci rok administratívne uzatvorený. Zároveň je už známy aj 
príspevok od štátu, aj medzinárodný súťažný kalendár. Nebol by teda problém prejednať ani plán 
činnosti a rozpočet.

2. Návrh na úpravu stanov SLZ

6.1 (1) e) terajšie znenie
Právomoci Predsedníctva SLZ sú
 - navrhuje a schvaľuje rozpočet SLZ

navrhované znenie
- navrhuje rozpočet SLZ

zároveň do 5.5 (1)
Právomoci VZ  - hlasovanie napolovičnou väčšinou.. doplniť za písmeno e)
- schvaľuje rozpočet SLZ

Zdôvodnenie:
Tvorba, zmeny a dodržiavanie schváleného rozpočtu nepodliehajú nijakej kontrole členskej 
základne. Navrhovaná zmena by umožnila členskej základni aspoň zoznámiť sa s dôvodmi 
predsedníctva na plánovanie výdavkov (povedzme sústredení).

3. Návrh na úpravu stanov SLZ

6.1 (1) Právomoci Predsedníctva... za písmeno d) doplniť
- predkladá VZ plán činnosti SLZ

Zdôvodnenie:
O pláne činnosti sa v stanovách hovorí v 5.5 (1) c) a v 6.1 (1) c), nikde však nie je explicitne 
uvedené povinnosť Predsedníctva tento plán predložiť. Ide o odstránenie nedostatku stanov.



4. Návrh na úpravu stanov SLZ

6.1 (1)  f) terajšie znenie
Právomoci predsedníctva SLZ sú
- vytvára a zverejňuje dodatok Súťažného poriadku, ktorý upravuje podmienky účasti na súťažiach 
organizovaných SLZ a ich hodnotenie.

navrhované znenie
- vytvára a zverejňuje dodatok Súťažného poriadku, ktorý spresňuje podmienky účasti na 
súťažiach organizovaných SLZ a ich hodnotenie. Dodatok súťažného poriadku nesmie meniť 
ustanovenia Súťažného poriadku. V prípade rozporu medzi dokumentami sú platné ustanovenia 
Súťažného poriadku.

Zdôvodnenie:
Doterajšou bežnou praxou bolo, že Dodatok obsahoval ustanovenia v rozpore so Súťažným 
poriadkom (napríklad odlišné súťažné zostavy), čím sa v rozpore so stanovami obchádzala 
kompetencia VZ schvaľovať zmeny takéhoto chrakteru. Účelom navrhovanej zmeny je takýmto 
praktikám do budúcna predchádzať.

5. Návrh na úpravu stanov SLZ

6.1 (1)  i) terajšie znenie
Právomoci predsedníctva SLZ sú
- vytvára a zverejňuje smernice pre oblasti pôsobnosti SLZ, ktoré nie sú vo výslovnej kompetencii 
iných orgánov SLZ

navrhované znenie
- vytvára a zverejňuje smernice pre oblasti pôsobnosti SLZ, ktoré nie sú vo výslovnej kompetencii 
iných orgánov SLZ. Smernice môžu byť účinné najskôr 14 dní od ich zverejnenia.

Zdôvodnenie:
Viackrát sa stalo, že prijatá smernica začala platiť bezodkladne, čo členom znemožňuje si ju 
naštudovať a pripraviť sa na prípadné zmeny. Signifikantým príkladom je smernica o oblečení, 
ktorej účinnosť sa následne posúvala. Účelom navrhovanej zmeny je takýmto situáciám do 
budúcna predchádzať.

6. Návrh na sprístupnenie trénerských prác

Navrhujem aby Predsedníctvo sprístupnilo záverečné práce absolventov trénerského vzdelávania 
minimálne pre potreby trénerov SLZ, optimálne pre všetkých členov SLZ.

Zdôvodnenie:
Odbornej literatúry (nielen v slovenčine) je minimum a témy prác boli pomerne zaujímavé. Môžu 
trénerom poslúžiť minimálne ako referencia a zdroj odkazov na iné zdroje informácií. Tréner 1. 
stupňa by bol vďačný aj za takéto informácie. Nehovoriac o kluboch, ktoré ani trénera nemajú. 
Účelom návrhu je sprístupniť materiály na štúdium širšej lukostreleckej verejnosti a umožniť im 
doplniť si informácie a tým zdvihnúť úroveň lukostreľby v SR. Pre prípad argumentácie GDPR - 
práce neobsahujú žiadne osobné údaje okrem mena autora. Mená trénerov sú zverejnené ako na 
stránkach SLZ tak aj v Informačnom systéme športu.



7. Sfunkčnenie trénersko-metodickej komisie

Navrhujem zaviazať predsedníctvo k doplneniu a sfunkčeneniu Trénersko-metodickej komisie

Zdôvodnenie:
Vzdelávanie trénerov postupuje veľmi pomaly. Trénersko-metodická komisia by mohla byť cenným
zdrojom podnetov a námetov pre prácu trénerov v kluboch, pre ktorých je oficiálne trénerské 
vzdelanie nedostupné. Jej aktivita je však pre mňa ako trénera neviditeľná (doškoľovanie a 
usmerňovanie trénerov, organizovanie seminárov pre trénerov, príprava metodických 
materiálov...). Neviem o žiadnom výstupe tejto komisie smerom k trénerom. Vzhľadom na 
zameranie komisie je prirodzené a žiadúce, aby jej členom bol prinajmenšom jeden tréner s 
oficiálne uznaným vzdelaním.

8. Vytvorenie pozície reprezentačného trénera

Navrhujem zaviazať predsedníctvo na vypracovanie postupu na vytvorenie a obsadenie pozície 
reprezentačného trénera.

Zdôvodnenie:
Zväz, ktorý je zodpovedný za reprezentáciu by reprezentačného trénera mal mať. Máme 
reprezentačnú komisiu ktorá posudzuje nominácie, avšak špička je taká úzka, že nie je z čoho 
vyberať. Čo je horšie, svet nám uniká. Je síce fajn, že komisia "sleduje, hodnotí a vyhodnocuje 
výkonnosť pretekárov na súťažiach a predkladá im návrhy na zlepšenie výkonnosti" to však ich 
úroveň nezdvihne. Je potrebné sa im venovať naplno a systematicky.

9. Rozšírenie programu Majstrovstiev SR v terčovej lukostreľbe mládeže o súťaž 
zmiešaných dvojíc (mix)

Navrhujem zaradiť do programu Majstrovstiev SR v terčovej lukostreľbe mládeže súťaž miešaných
dvojíc (mix) v kategóriách OL kadeti a OL juniori.

Zdôvodnenie:
Členská základňa v uvedených kategóriách je dostatočná. Uvedené kategórie sa strieľajú na 
medzinárodných súťažiach. My v nich však neevidujeme ani národné rekordy. Uvedená disciplína 
je už zaradená aj do programu OH. Súťaž družstiev sa v mládežníckych kategóriách na MSR v 
žiadnej podobe nestrieľa. Pokiaľ by sa začalo skôr ako na obed, času na zaradenie do programu 
by bolo dosť.
V mládežníckych kategóriách sa odmeny za súťaže neprideľujú, takže nie je potrebné riešiť nijako 
komplikovane ani prípadné hosťovanie.

V Martine, 25.10.2020
   Pavol Durec, LK Turiec.


