
Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva Slovenského lukostreleckého zväzu zo dňa
01.02.2023. Všetky prerokované pracovné dokumenty, ktorých sa rokovanie týkalo, boli
distribuované členom predsedníctva a prizvaným osobám v elektronickej forme pred
zasadnutím prostredníctvom e-mailovej pošty.

Prítomní 01.02.2023:

Vladimír Bužek, Viera Hanuliaková, Miroslav Bendík, Ingrid Šilonová, Juraj Duchoň, Jaroslav Vaľo,
Oldřich Kovář

Ospravedlnení:

nikto

Program

1. Podmienečné prijatie nového klubu do SLZ, Spolok priateľov lukostreľby Baka - Íjász
barátok társasága Baka

2. Schválenie výjazdu na vlastné náklady s čiastočnou podporou, ME v halovej lukostreľbe
Turecko

3. Zjednotenie dokumentov ohľadom pravidiel Slovenského pohára v hale
4. Informácia vo veci finančnej spoluúčasti na EH 2023 Krakow
5. Vyjadrenie k žiadosti  J. Bošanského o zmenu Smernice pre oblečenie
6. Stanovisko k podnetu V. Hurbana ml. vo veci jeho neukončeného vzdelania I. trénerskej

kvalifikácie
7. Schválenie návrhu rozpočtu SLZ pre rok 2023
8. Doplnenie dokumentu reprezentácie v prílohe 1.
9. Záver

Schválenie programu:

HLASOVANIE:

Poradové
číslo

Meno a priezvisko
hlasujúceho

 
ZA PROTI ZDRŽA

L SA NEHLASOVAL

1 Vladimír Bužek

 

X
2 Ingrid Šilonová X
3 Viera Hanuliaková X
4 Miroslav Bendík X
5 Juraj Duchoň X

Spolu  5 0 0 0

Program zasadnutia predsedníctva bol schválený.
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1. Podmienečné prijatie nového klubu do SLZ, Spolok priateľov lukostreľby Baka
- Íjász barátok társasága Baka

Zástupca menovaného klubu Peter Sebők zaslal všetky potrebné dokumenty k prijatiu
klubu do SLZ.

HLASOVANIE:

Poradové
číslo

Meno a priezvisko
hlasujúceho

 
ZA PROTI ZDRŽA

L SA NEHLASOVAL

1 Vladimír Bužek

 

X
2 Ingrid Šilonová X
3 Viera Hanuliaková X
4 Miroslav Bendík X
5 Juraj Duchoň X

Spolu  5 0 0 0

Bod programu bol schválený

2. Schválenie výjazdu na vlastné náklady s čiastočnou podporou zväzu, ME
v halovej lukostreľbe, Turecko

Účastníci:
E. Bendíková OLJZ  - príspevok štartovné
M. Duchoň OLM - príspevok štartovné
J. Duchoň OLM - príspevok štartovné
P. Balco HLM – v súčasnosti bez príspevku
M. Bendík – Team manažér, príspevok na štartovný poplatok, podľa schválenia v zápisnici z
29.1.2022

HLASOVANIE:

Poradové
číslo

Meno a priezvisko
hlasujúceho

 
ZA PROTI ZDRŽA

L SA NEHLASOVAL

1 Vladimír Bužek

 

X
2 Ingrid Šilonová X
3 Viera Hanuliaková X
4 Miroslav Bendík X
5 Juraj Duchoň X

Spolu  5 0 0 0

Bod programu bol schválený
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3. Zjednotenie dokumentov ohľadom pravidiel Slovenského pohára v halovej
lukostreľbe

Na základe zistenia, že informácie o Slovenskom pohári v halovej lukostreľbe sa nachádzajú
v dvoch dokumentoch, a síce - „Pravidlá Slovenského pohára v halovej lukostreľbe“
a Dodatok Súťažného poriadku“, pristúpilo predsedníctvo k zjednoteniu týchto dokumentov.

Všetky informácie ohľadne pravidiel sú nezmenené, okrem vyšpecifikovania možnosti
vyhodnotenia celkových výsledkov SP a sú vložené do Dodatku k súťažnému poriadku pre
rok 2023.

Dokument „Pravidlá Slovenského pohára v halovej lukostreľbe“ z 23.11.2019 týmto stráca
účinnosť.

HLASOVANIE:

Poradové
číslo

Meno a priezvisko
hlasujúceho

 
ZA PROTI ZDRŽA

L SA NEHLASOVAL

1 Vladimír Bužek

 

X
2 Ingrid Šilonová X
3 Viera Hanuliaková X
4 Miroslav Bendík X
5 Juraj Duchoň X

Spolu  5 0 0 0

Bod programu bol schválený

4. Informácia vo veci finančnej spoluúčasti na EH 2023 Krakow

V. Bužek informoval členov predsedníctva o podmienkach účasti na EH, a žiadosti SOŠV
o spoluprácu so zabezpečením účasti výpravy na tomto podujatí.

Podľa návrhu SOŠV, príslušný zväz bude prispievať sumou 360 Eur na každého účastníka SLZ. V
poplatku sú zahrnuté náklady na oblečenie, dopravu, poistenie, cestovné náhrady, náklady na
zdravotnú starostlivosť a ďalšie organizačné výdavky.
Ubytovanie a strava  účastníkov je plne hradená  organizačným výborom EH.

V súčasnosti máme tri miestenky pre športovcov a jednu pre doprovod/trénera. Ak sa situácia
s počtom možných účastníkov zmení na základe nových miesteniek alebo pri prerozdelení miest na
trénerov, počet miest pre SLZ sa automaticky upraví.
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HLASOVANIE:

Poradové
číslo

Meno a priezvisko
hlasujúceho

 
ZA PROTI ZDRŽA

L SA NEHLASOVAL

1 Vladimír Bužek

 

X
2 Ingrid Šilonová X
3 Viera Hanuliaková X
4 Miroslav Bendík X
5 Juraj Duchoň X

Spolu  5 0 0 0

Bod programu bol schválený, SLZ podpíše s SOŠV zmluvu o spolupráci pri zabezpečení
účasti na EH.

5. Vyjadrenie k žiadosti  J. Bošanského o zmenu Smernice o oblečení

Na základe žiadosti o zmenu Smernice o oblečení od J. Bošanský z 24.12.2022, kde žiada
o zmenu tejto smernice v bode o povinnom klubovom oblečení počas súťaží MSR tak,
aby bolo možné používať na MSR dres sponzorského subjektu a nie klubový dres.

Vyjadrenie: Súťaže MSR sú najvyššími domácimi súťažami v lukostreľbe konanými na
Slovensku, predsedníctvo SLZ má v záujme zachovať štandard používania výlučne
klubových dresov na súťažiach MSR. Ide o tri súťaže do roka. Každý z účastníkov MSR
alebo inej domácej súťaže má možnosť umiestniť logo alebo logá sponzorov
v predpísanej veľkosti na klubový dres.

HLASOVANIE:

Poradové
číslo

Meno a priezvisko
hlasujúceho

 
ZA PROTI ZDRŽA

L SA NEHLASOVAL

1 Vladimír Bužek

 

X
2 Ingrid Šilonová X
3 Viera Hanuliaková X
4 Miroslav Bendík X
5 Juraj Duchoň X

Spolu  0 5 0 0

Žiadosť o zmenu smernice bola zamietnutá
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6. Stanovisko k podnetu V. Hurbana ml. vo veci jeho nedokončeného vzdelania I.
trénerskej kvalifikácie

Predsedníctvo prediskutovalo podnet V. Hurbana ml. z 22.12.2022 veci jeho nezaradenia do
zoznamu trénerov na stránke SLZ ako trénera I. stupňa, kvôli pozastavenej trénerskej licencii v roku
2019 na základe podnetu a vyjadrenia kontrolóra SLZ zo dňa 16.7.2019

Vyjadrenie k dotknutej veci je prílohou k tejto zápisnici.

7. Schválenie návrhu rozpočtu SLZ pre rok 2023

Predsedníctvo prediskutovalo návrh rozpočtu na rok 2023.

HLASOVANIE:

Poradové
číslo

Meno a priezvisko
hlasujúceho

 
ZA PROTI ZDRŽA

L SA NEHLASOVAL

1 Vladimír Bužek

 

X
2 Ingrid Šilonová X
3 Viera Hanuliaková X
4 Miroslav Bendík X
5 Juraj Duchoň X

Spolu  5 0 0 0

Návrh rozpočtu na rok 2023 bol schválený.

8. Doplnenie dokumentu Pravidlá reprezentácie a účasti na
medzinárodných podujatiach, príloha č. 1.

Reprezentačná komisia predložila návrh na doplnene dokumentu Pravidlá reprezentácie a účasti
na medzinárodných podujatiach, príloha č. 1. o špecifikáciu podmienok pre účasť na niektorých
podujatiach, a doplnenie EGP Poreč do plánovaných výjazdov reprezentácie.

Zmena termínu finálovej výberovej súťaže pre EH Krakow a MS Berlin.

WA Athlete licence je poistenie cestovných nákladov na všetky súťaže v kalendári World Archery
registrované cez systém WAREOS okrem ME v halovej lukostreľbe (informácie v prílohe zápisnice).
Štandardná cena je 100 CHF pre každého strelca, ktorý je registrovaný aspoň na jednu súťaž cez
systém WAREOS, neplatí pre ME v halovej lukostreľbe. Keďže SLZ si vybralo možnosť platby za
tieto licencie na konci roku, zľavnená cena pre tento rok je 85 CHF.
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Registrácie cez systém Open WAREOS sú oslobodené od tejto licencie a na základe tejto registrácie
nie je možné používať poistenie.

SLZ bude preplácať náklady na túto licenciu podľa rovnakého kľúča ako minulý rok:

- účastníkovi, ktorý sa zúčastní aspoň troch(3) takýchto súťaží 100% sumy.
- účastníkovi, ktorý sa zúčastní aspoň dvoch(2) takýchto súťaží 50% sumy.
- účastníkovi, ktorý sa zúčastní iba jednej súťaže sa neprepláca žiadna suma.

Suma za licencie bude fakturovaná na konci roku klubu strelca.

HLASOVANIE:

Poradové
číslo

Meno a priezvisko
hlasujúceho

 
ZA PROTI ZDRŽA

L SA NEHLASOVAL

1 Vladimír Bužek

 

X
2 Ingrid Šilonová X
3 Viera Hanuliaková X
4 Miroslav Bendík X
5 Juraj Duchoň X

Spolu  5 0 0 0

Bod bol schválený

Zapísal: Vladimír Bužek dňa 2.2.2023

Predseda SLZ: Ing. Vladimír Bužek

Junácka 6, 83280 Bratislava, Tel.: +421 918 689 665, www.archerysvk.sk,   e-mail: office@archerysvk.sk

http://www.archerysvk.sk/


 

   Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 903 202 270,   www.archerysvk.sk,   e-mail: office@archerysvk.sk 

 

Pre: Vladimír Hurban ml. 
              
        Dátum: 01.02.2022 
 

  
Vec: vyjadrenie k podnetu p. Vladimíra Hurbana ml. k uznaniu trénerského vzdelávania 
 v lukostreľbe I. z 22.12.2022 
 

V podnete: 
http://www.slz.sk/images/informacie/stanoviska/Final_16072019_28062019_SLZ_SKC
_okovar_final.pdf ,ktorý je publikovaný na WEB stránke SLZ je uvedené: 
 

c) predmet kontroly: Overiť súlad internej smernice Slovenského lukostreleckého zväzu 
o vzdelávaní a odborníkoch v lukostreľbe so zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Overiť 
udelenie trénerských kvalifikačných stupňov po 1.1.2017. 
 

Stanovisko: 
Okrem uvedených dvoch V. Bužek a V. Hurban ml. sme zaradili Juraja Pagáčika na 
doškolenie trénerskej kvalifikácie na FTVŠ, ktorému bola pridelená trénerská 
kvalifikácia po termíne uvedenom v stanovisku kontrolóra. Všetkým trom bola aj 
pridelená záverečná práca zo špeciálnej časti na obhajobu, čo je neoddeliteľnou 
súčasťou ukončenia trénerského vzdelávania I. 
 

d) zistenia: Schválenie a pridelenie trénerských kvalifikačných stupňov 1. 
predsedníctvom SLZ nebolo v súlade s § 83 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.   
V § 83 zákona o športe sú v odstavcoch 1,2,3 a 4 explicitne vymenované podmienky 
pre získanie trénerského kvalifikačného stupňa 1. účasť na zahraničnom kurze a štatút 
reprezentanta nepredstavuje ekvivalent trénerského kvalifikačného stupňa 1. 
 

 V bode 4 odsek F/2 zákona o športe sa uvádza: 
  

 „absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa 
vzťahuje na príslušný šport.“ 
 

V Smernici SLZ pre vzdelávanie a odborníkov v športe v článku 3, bode 1, odsek d je 
definované  ukončenie výučby: "písomná skúška, záverečná práca týkajúca sa 
tréningov v rozsahu 5 až 10 strán a jej obhajoba.“ 
 

 Máme za to, že všetci  musia splniť všetky náležitosti ukončenia  trénerského 
vzdelávania I stupňa, vrátane záverečnej skúšky zo špeciálnej časti. 
  
 Vladimír Bužek a Juraj Pagáčik absolvovali, odovzdali a obhájili záverečnú prácu 
podľa zákona o športe. Preto nevidím dôvod na udelenie výnimky pre Vladimíra 
Hurbana ml. 
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 V roku 2018 p. V. Hurban ml. prednášal účastníkom kurzu trénerského 
vzdelávania I  v lukostreľbe, čo si podľa dohody s členmi predsedníctva 
odpracoval to, čo mu bolo v plnej výške uhradené z prostriedkov zväzu, a síce trénerský 
kurz WA couches I, čo predstavovalo sumu cca 800,- euro. V žiadnom prípade táto 
lektorská činnosť nepredstavovala náhradu za skúšku zo špeciálnej časti, nakoľko nebol 
skúšaný, len zreprodukoval prezentácie, ktoré obdržal na vyššie spomenutom 
vzdelávaní. 
 

 Na poslednom ukončenom trénerskom vzdelávaní boli zúčastnení aj 
reprezentanti, ktorým bola uznaná špeciálna časť výuky, absolvovali všeobecnú časť 
výuky ukončenú skúškou, vypracovali a odovzdali záverečnú prácu a aj ju obhájili (Juraj 
a Miroslav Duchoň). 

Vladimírovi Hurbanovi ml. bola zaslaná a pridelená záverečná práca s názvom 
„Význam rozcvičenia v tréningovom procese“. Z našej strany sme mu posunuli všetky 
možnosti, ktoré p. V. Hurban ml.do dnešného dňa nevyužil.  
 

  
 

 Domnievam sa, že viac času sa Vladimír Hurban ml. venuje dopisovaniu 
a žiadaniu o udelenie trénerského vzdelávania ako napísanie jednej práce na 5 – 10 
strán a jej obhajobe. 
 

 Navrhujeme, aby Vladimír Hurban ml. prácu napísal, odovzdal ju v čo najkratšom 
čase a požiadal trénersko-metodickú komisiu o pridelenie termínu na obhajobu 
záverečnej práce. 
 

S pozdravom 
 

Za predsedníctvo Slovenského lukostreleckého zväzu 
 

Ing. Vladimír Bužek 
Predseda SLZ 
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