Správa z kontrolnej činnosti č.1
Pripravil: Ing. Oldřich Kovář, FCCA, CIA, Hlavný kontrolór Slovenského lukostreleckého zväzu (SLZ).
Dátum: 16.7.2019
a) meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby uvedenej v správe o kontrolnej činnosti,
Ing. Oldřich Kovář, 9.10.1976
Ing. Vladimír Bužek,
Vladimír Hurban,
b) pôvod podnetu: doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD., e-mail, 15.6.2019
c) predmet kontroly: Overiť súlad internej smernice Slovenského lukostreleckého zväzu o vzdelávaní a
odborníkoch v lukostreľbe so Zákonom č. 440/2015 Z. Zákon o športe. Overiť udelenie trénerských
kvalifikačných stupňov po 1.1.2017
d) zistenia: Schválenie a pridelenie trénerských kvalifikačných stupňov 1. predsedníctvom SLZ nebolo
v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z. Zákon o športe §. 83.
Interná smernica o vzdelávaní a odborníkoch v lukostreľbe nie je v súlade so zákonom o športe a to
článok 3, odstavec c. Obsah a rozsah výučby: Rozsah a obsah všeobecnej časti podľa platnej legislatívy,
obsah špeciálnej časti je uvedený v samostatnej prílohe časť Uznávanie školení trénerov absolvovaných
na medzinárodnej úrovni.
Kurz

WA couch Level 1

Ekvivalent na
Slovensku
Tréner
lukostreľby I.
stupňa

Dodatočná
podmienka

Dodatočná podmienka a doba
platnosti kvalifikačných stupňov
všeobecná časť vzdelávania

reprezentant

uznávanie trénerskej kvalifikácie: 1x za
2 roky

V Zákone o športe § 83, explicitne vymenováva podmienky v odstavcoch 1,2,3 a 4 pre získanie
trénerského kvalifikačného stupňa 1. Účasť na zahraničnom kurze a štatút reprezentanta, nie sú
ekvivalentom trénerského kvalifikačného stupňa 1.
e) vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia,
Nápravné opatrenie:
1. Predsedníctvo dočasne pozastaví platnosť trénerského stupňa 1. pre pána Vladimíra Hurbana
ml. a pána Ing. Vladimíra Bužeka.
2. Pán Vladimír Hurban ml. a Ing. Vladimír Bužek, absolvujú všeobecnú trénerskú prípravu
v spolupráci s inštitúciami, ktoré sú na to oprávnené podľa Zákona o športe.
3. Predsedníctvo zaktualizuje internú smernicu o vzdelávaní a odborníkoch v lukostreľbe, aby bola
v súlade so Zákonom o športe.
f) lehotu na vyjadrenie k zisteným nedostatkom: 5.7.2019
g) lehotu na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov: 31.12.2019
h) deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti. Začiatok: 15.6.2019; Koniec: 10.7.2019

