Zápisnica z predsedníctva SLZ 29.12.2018 v Kežmarku

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SLZ
Zo dňa 29.12.2018 v Kežmarku

Prítomní:

Ing. Vladimír Bužek, PaedDr. Miroslav Bendík, Jozef Bošanský,
Mgr. Viera Hanuliaková, Ing. Tatiana Binderová, Ing. Oldřich
Kovář, PaedDr. Jaroslav Vaľo

Program:

1. Privítanie
2. Schválenie programu
3. Informácie po Valnom zhromaždení
4. emaily, komunikácia, zverejňovanie informácii, transparentnosť
5. Predstavenie generálneho sekretára
6. Rozdelenie úloh
7. Doplnenie a upravenie pôvodného dokumentu CTM
8. Zmena termínu Finále SP v halovej lukostreľbe
9. kancelárske priestory
10. nákup reprezentačného oblečenia
11. 2%
12.Doplnenie pravidiel SP v halovej lukostreľbe.
13. Výročná správa 2017 - Oprava, informácia o stave.
14. Marketing
15. Lukostrelec roka
16. Záver
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1. Predseda SLZ, V. Bužek privítal prítomných a oboznámil ich s programom
zasadnutia predsedníctva SLZ a požiadal o doplnenie programu zasadnutia
o dva body:
 Marketing
 Lukostrelec roka
2. Predsedníctvo doplnený program jednohlasne schválilo.
3. Predseda SLZ podal informácie po zasadnutí posledného valného
zhromaždenia SLZ.
Informoval o :
- získavaní informácii a prístupov do elektronických účtov od odstúpeného
predsedu V. Hurbana st.
- ku dňu 15.12. získal plný prístup k účtom SLZ
- v týždni od 7.1.2019 bude preberať s Mgr. A. Hurbanovou
a V. Hurbanom v priestoroch kancelárie, všetok hnuteľný majetok SLZ
vrátane archívu a aktuálnych účtovných dokladov.
Kontrolór O. Kovář navrhol aby sa tohto stretnutia zúčastnil ešte ďalší člen
predsedníctva.
4. Predseda SLZ informoval predsedníctvo SLZ o emailovej komunikácii
a o transparentnom zverejňovaní dokumentov a informáciách na webovom
sídle SLZ.
Každý z členov predsedníctva má pridelenú adresu, zoznam adries je
uvedený na stránke SLZ v sekcii “Zverejňovanie informácii”
Pre ostatnú komunikáciu s predsedníctvom a so sekciami sa môžu používať
nasledovné adresy:
predsednictvo@archerysvk.sk – komunikácia so všetkými členmi
predsedníctva
kontrolor@archerysvk.sk – kontaktovanie kontrolóra SLZ Ing. O. Kovářa
reprezentacia@archerysvk.sk – kontaktovanie ohľadom reprezentačných
záležitostí
office@archerysvk.sk – všeobecný kontakt so sekretariátom SLZ
antidoping@archerysvk.sk – kontakt ohľadom antidopingu
ianseo@archerysvk.sk – informácie ohľadom skórovania Ianseo
komisia_rozhodcov@archerysvk.sk – kontaktovanie komisie rozhodcov

5. Predseda SLZ predstavil generálneho sekretára SLZ, PaedDr. Jaroslava
Vaľa.
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6. Predsedníctvo SLZ sa zhodlo na rozdelení úloh nasledovne:
 Médiá, marketing, monitoring – Mgr. Viera Hanuliaková
 Reprezentácia, antidoping, Reprezentácia a CTM – PaedDr. Miroslav
Bendík
 Rozhodcovia, ŠTK, Pravidlá a 3D – Ing. Tatiana Binderová
 Financie, marketing, koordinácia – Ing. Vladimír Bužek
 ŠTK, súťaže, zástupca športovcov – Jozef Bošanský
 Generálny sekretár – komunikácia v rámci zväzu ako aj s ministerstvom,
externá databáza Membery, administratívna práca sekretariátu,
administratívna pomoc členom predsedníctva.
V rámci rozdelenia úloh po VZ pri tvorbe komisii a ich štatútov, sú po
dohode predsedníctva zodpovedné nasledujúce osoby:
Reprezentačná komisia: Ing. M. Bendík
Rozhodcovská komisia: Ing. T. Binderová,
Športovo technická komisia: Ing. T. Binderová, J. Bošanský
Trénersko-metodická komisia: doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.,
Na vypracovaní štatútov bude spolupracovať aj Pavol Durec.
Do 28.02.2019 dodať pracovné verzie štatútov komisií – zodpovední
vedúci komisií.
7. Informácia PaedDr. Bendíka, zodpovedného za vedenie CTM o zaradení
p. V. Hurbana ml. do CTM ako strelca.
Vedením CTM v regióne 1 je po dohode poverený V. Hurban st.
Zaradenie bolo schválené jednohlasne.
Hlasovanie:
Prítomní:
Ing. Vladimír Bužek, PaedDr. Miroslav Bendík, Jozef Bošanský,
Mgr. Viera Hanuliaková, Ing. Tatiana Binderová, Ing. Oldřich Kovář,
PaedDr. Jaroslav Vaľo
Za: - Ing.Vladimír Bužek
- Ing. Tatiana Binderová
- Jozef Bošanský
- PaedDr. Miroslav Bendík
- Mgr. Viera Hanuliaková
Proti: - nikto
Zdržal sa: - nikto
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8. Pre nepredvídané okolnosti, sa po vzájomnej dohode medzi organizátorom
finále Slovenského pohára, Lukostrelec Banská Bystrica s predsedníctvom
SLZ, sa presúva termín konania Finále SP v hale na 10. Marca 2019.

9. Po dohode predsedníctva sa k 31.12.2018 vypovedala zmluva o podnájme
kancelárskych priestorov na Žatevnej ulici, Bratislava. Ukončenie
podnájmu je k 31.3.2019. Ing. V. Bužek bol poverený hľadaním vhodného
priestoru.
Zodpovedný predseda SLZ, Ing. Vladimír Bužek.

T:20.3.2019

10. Predseda SLZ informoval o nákupe reprezentačného oblečenia. Veľkostné
vzorky budú odskúšané reprezentantami v priebehu prvej polovice januára
2019, a následne doobjednané množstvá v jednotlivých veľkostiach.
Termín dodanie nového reprezentačného oblečenia je marec 2019.
11. Predseda informoval že registrácia pre príjem 2% pre rok 2019 neprebehla
do konca možného termínu registrácie.
12. Doplnenie pravidiel k halovej lukostreľbe v sekcii finálového preteku
o doplnenie možnosti zaradenia a rozdelenia 16-tich strelcov bolo
jednohlasne schválené Predsedníctvom SLZ. Nové znenie bude zverejnené
na stránke SLZ v sekcii pravidlá.
13. Predseda SLZ informoval o oprave výročnej správe SLZ za rok 2017, ktorá
sa robila po kontrole a následných pripomienkach kanceláriou HKŠ.
Dodatok k výročnej správe bude po schválení audítorom zaslaná na
schválenie Valným zhromaždením per rollam.
14. Informácia o marketingu, Mgr. Viera Hanuliaková informovala o vízii
novej mediálnej kampane SLZ skladajúcej sa z: v prvom kroku aktívnejšej
komunikácie na facebooku, následne pridaním nových záložiek na FB
vrátane vytvorenia vlastného e-shopu SLZ a vytvorenia kolekcie funny
vybavenia a reklamných predmetov, v druhom kroku z fotosúťaži, z
komunikácie s mediálnymi partnermi, v ďalšom kroku z prerobenia
webstránky SLZ a tiež zo získavania prostriedkov pre potreby zväzu.
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15.Po dohode predsedníctva SLZ sa vyhlásenie lukostrelca roka 2018 bude
konať v Banskej Bystrici dňa 10.3.2019, v rámci Finále Slovenského
pohára v halovej lukostreľbe. Program bude upresnený.
Prípravou nominácií a zverejnením nominovaných bol poverený
J. Bošanský.
Zodpovedný – p. Jozef Bošanský

T: 25.1.2019

16. Predseda SLZ poďakoval prítomným za účasť a poprial všetko dobré do
nového roku 2019.

Zapísal: PaedDr. Jaroslav Vaľo
Overila: Mgr. Viera Hanuliaková
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