ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SLOVENSKÉHO LUKOSTRELECKÉHO ZVÄZU
9.12.2018, Žilina
Prítomní:
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Prezentácia 09:00 - 09:25
2. Otvorenie VZ 09:30
3. Schválenie programu VZ
4. Návrh a voľba
a. Návrhovo-mandátovej komisie
b. Volebnej komisie
5. Prijatie nových klubov za členov SLZ
6. Diskusia a schválenie Stanov SLZ
7. Zmena Súťažného poriadku
8. Voľba kontrolóra
9. Voľba predsedu SLZ
10. Voľba členov predsedníctva
11. Komisie SLZ, podľa návrhov klubov z marca 2018
12. Rôzne / Iné
13. Prestávka, zasadnutie návrhovo-mandátovej a volebnej komisie
14. Správa volebnej komisie a návrhovo-mandátovej komisie – uznesenie
1. Prezentácia
2. Otvorenie
Valné zhromaždenie otvoril Ing. Vladimír Bužek a privítal všetkých predsedov klubov a tiež hostí,
ktorí sa zúčastnili na Valnom zhromaždení (ďalej VZ). Delegáti s právom hlasovať na VZ
odsúhlasili prítomnosť všetkých hostí na VZ. VZ sa zúčastnil aj 1 zástupca športovcov a 1 zástupca
športových odborníkov. Za zapisujúceho bol schválený Jozef Kúdelčík. Potom dal slovo
odstupujúcemu predsedovi Vladimírovi Hurbanovi st., ktorý poďakoval odchádzajúcemu
predsedníctvu, predsedom klubov a v krátkosti zhodnotil svoju činnosť.
3. Schválenie programu VZ
V. Bužek dal schváliť navrhnutý program. A. Polách navrhol presunúť body pôvodného programu:
Diskusia a schválenie Stanov SLZ a Zmeny Súťažného poriadku namiesto bodov 6. a 7. Novo
upravený program bol schválený jednomyseľne.
4. Návrh a voľba komisií
Valné Zhromaždenie rozhodlo o zlúčení návrhovo-mandátovej a volebnej komisie. Do spoločnej
komisie boli navrhnutí J. Lauko, V. Hurban ml. a M. Moravčík (predseda). Všetci boli schválení
jednomyseľne.

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 903 715 945, www.archerysvk.sk, e-mail: office@archerysvk.sk

Návrhovo-mandátová a volebná komisia po svojom zvolení skonštatovala, že Valné zhromaždenie
je uznášaniaschopné. Valného zhromaždenia sa zúčastnili delegáti klubov a oddielov disponujúci
421 hlasmi (95,03%).
5. Prijatie nových klubov za členov SLZ
Od posledného uznášaniaschopného VZ požiadali o vstup do SLZ nové kluby, ktoré odovzdali
všetky potrebné dokumenty. Jedná sa o kluby: Red Arrows Poprad, 1.Lukostrelecký klub
Turzovka, Lukostrelecký klub Turiec, LK Malinovo, Lukostrelecký klub Sagittarius Malacky,
LOVEC Kysucký lukostrelecký klub. O prijatí všetkých klubov sa hlasovalo spoločne
a jednomyseľne boli prijaté.

6. Diskusia a schválenie Stanov SLZ
Návrh nových stanov SLZ zverejnený na webe SLZ bol spracovaný pracovnou skupinou
v zložení: V. Bužek, P. Durec, V. Hanuliaková a J. Longa. V. Hurban ml. pripomenul, že
návrh nových stanov bol bez diskusie v kluboch. Jedinú pripomienku poslal LK Turiec. Po kratšej
diskusii bol prijatý návrh M. Durného, aby sa o stanovách diskutovalo článok po článku. V. Bužek
teda začal viesť diskusiu v súlade s týmto návrhom.


K čl. 3.1 mal A. Polách otázku ohľadom definície individuálneho člena, do diskusie sa zapojili
viacerí. Po diskusii bolo jednomyseľne navrhnuté nasledovné riešenie:
čl. 3.1 ods.(1)
Zmena v písmene a) – predefinovanie podmienok pre žiadateľa o kolektívne členstvo, vloženie
písmena b). Nové znenie odseku:
(1) Žiadateľ o kolektívne členstvo musí spĺňať nasledujúce podmienky:
a) je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová
činnosť,
b) jeho poslanie alebo činnosť súvisí so športom lukostreľba,
c) jeho členmi sú najmenej 3 fyzické osoby, ktoré sú individuálnymi členmi SLZ alebo
žiadajú o individuálne členstvo v SLZ.



V. Hurban ml. mal otázky k čl. 4. Po diskusii sa jednomyseľne odsúhlasilo nasledovné znenie:
čl. 4
Vloženie ods.(4) v zmysle čl.5 ods.(4) stanov SLZ registrovaných 3.5.2017 – povinnosť ukončiť
funkciu, ktorej výkon by bol v rozpore so Zákonom o športe. Znenie vloženého odseku:
(4) Ak volený člen orgánov SLZ vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť podľa odseku (3)
tohto článku v čase ustanovenia do funkcie, je povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do
funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť skončiť, alebo vykonať zákonom
ustanovený právny úkon smerujúci k jej ukončeniu.
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Ďalší článok v diskusii bol čl. 4.6 ods. (3), kde jednomyseľne bolo schválené doplnenie
termínu.
čl. 4.6 ods.(3)
Doplnený termín podania žiadosti na účasť nezávislého pozorovateľa. Nové znenie odseku:
(3) Na žiadosť člena Valného zhromaždenia SLZ alebo Člena SLZ Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky určí nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na
voľbách a na zasadnutí Volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. Žiadosť je potrebné
podať najmenej 14 dní pred termínom konania Valného zhromaždenia.



V. Hurban st. navrhol škrtnúť nasledovnú časť textu z článku 5 časť (10), ktoré bolo
odsúhlasené jednomyseľne.
čl. 5 ods.(10)
Vymazanie druhého odseku. Nové znenie odseku:
(10) V prípade, že VZ nie je uznášaniaschopné, posunie sa začiatok VZ o jednu hodinu. Ak ani
potom nie je VZ uznášaniaschopné, zvolá zvolávateľ VZ s rovnakým navrhovaným
programom v náhradnom termíne, najneskôr do 30 dní.



K čl. 5.4.2 ods. (1) mal otázku J. Longa ohľadom zástupcu športovcov. V. Hurban st.
a M. Durný poskytli vysvetlenie. Ďalej mal V. Hurban ml. otázku ohľadom veku aktívneho
športovca pri podpise. Navrhlo sa nasledovné znenie článku, po hlasovaní:
Za: 301 hlasov
Proti: 73 hlasov
Zdržali sa: 47 hlasov.
čl. 5.4.2 ods.(1)
Doplnené vekové ohraničenie hlasujúcich na starších ako 18 rokov. Nové znenie odseku:
(1) Zástupca športovcov na VZ je aktívny člen SLZ, ktorého ako svojho zástupcu navrhlo aspoň
50 aktívnych členov SLZ (v zmysle čl. 5.4.4), starších ako 18 rokov.



A. Polách mal otázku k čl. 6. V. Bužek dal vysvetlenie k rozdeleniu rozpočtu. V rámci diskusie
vyplynula povinnosť predsedníctva, ktorá bola odsúhlasená jednomyseľne.
čl.6
Vloženie ods.(2) v zmysle čl. 7 ods.(2) návrhu stanov – povinnosť Predsedníctva konať so
zodpovednosťou riadneho hospodára atď. Znenie vloženého odseku:
(2) Predsedníctvo SLZ je povinné konať vo všetkých záležitostiach so starostlivosťou riadneho
hospodára a je povinné postupovať v súlade so stanovami, uzneseniami a rozhodnutiami
orgánov SLZ.



V. Hurban ml. mal otázku k typom organizácií definovaných v čl. 6.1 2(b). Navrhlo sa
nasledovné znenie, pričom
Za: 406 hlasov
Proti: 0
Zdržali sa: 13 hlasov.
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čl. 6.1 ods.(2) písm. b)
Zmena formulácie tak, aby neobsahovala názvy konkrétnych organizácií, ale mala všeobecný
charakter. Nové znenie písmena b):
b) schvaľuje športových odborníkov na školenia, zástupcov SLZ do komisií a zloženie delegácií
na konferencie organizácií, ktorých je SLZ členom.


K čl. 6.3 (2) diskutovali J. Longa, V. Bužek a V. Hurban st. Navrhlo sa nasledovné znenie, pričom
Za: 344 hlasov
Proti: 56 hlasov
Zdržali sa: 13 hlasov.
čl. 6.3 ods.(2)
Obmedzenie navrhujúcich len na aktívnych športovcov. Spresnenie spôsobu návrhu na
navrhovanie hlasovaním. Nové znenie odseku:
(2) Zástupcu športovcov SLZ v Predsedníctve SLZ navrhujú hlasovaním aktívni športovci,
členovia SLZ, starší ako 18 rokov. Kandidáta do funkcie Zástupcu športovcov SLZ v
Predsedníctve SLZ musí navrhnúť hlasovaním aspoň 50 takýchto športovcov.



Na základe pripomienky V. Hurbana ml. bol čl. 12.2 (1) jednomyseľne pozmenený nasledovne:
čl. 12.2 ods.(1)
Doplnenie o možnosť viesť disciplinárne konanie aj voči funkcionárom SLZ. Nové znenie
odseku:
(1) Disciplinárne konanie je možné viesť voči športovcovi, športovému odborníkovi, Klubu SLZ
alebo inému členovi SLZ a funkcionárom SLZ.



Na základe pripomienky V. Hurbana st. bol text z čl. 16.2 (2) o majetku SLZ jednomyseľne
odstránený
čl. 16.2 ods.(2)
Vymazanie článku.



V ďalšej časti P. Durec prezentoval návrhy úprav článkov, ktoré vznikli po konzultácii s
právnikom. Niektoré zmeny boli už zapracované o iných sa na základe diskusie nehlasovalo.
Hlasovalo sa o nasledovných návrhoch:
čl. 3.6 ods.(2)
Vložené písmeno e) – možnosť vylúčenia člena SLZ Disciplinárnou komisiou. Znenie vloženého
písmena:
e) vylúčením Disciplinárnou komisiou SLZ na základe závažného disciplinárneho previnenia,
čl.4.2 ods (2)
Slovné spojenie „...voči konečnému rozhodnutiu SLZ alebo Klubu SLZ.“ doplnené na
„...voči konečnému rozhodnutiu orgánu SLZ alebo Klubu SLZ.“. Nové znenie odseku:
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(2) Člen orgánu SLZ alebo Klubu SLZ, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je
vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej
istej veci vykonáva kontrolnú alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu
orgánu SLZ alebo Klubu SLZ.
čl.4.6 ods.(1)
Zmena formulácie a doplnenie možnosti voľby do orgánov SLZ elektronickou formou. Nové
znenie odseku:
(1) Voľby do orgánov SLZ sa vykonávajú na zasadnutí Valného zhromaždenia SLZ alebo
elektronickou formou prostredníctvom informačného systému športu v súlade s predpismi
SLZ.
čl.5 ods.(9)
Zmena slovného spojenia „väčšina osôb“ na „väčšina všetkých členov VZ“. Nové znenie odseku:
(9) VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov VZ s právom
hlasovať v zmysle čl. 5.4.
čl. 5.3 písm. d)
Zámena slova „osoby“ za slovné spojenie „členovia VZ“. Nové znenie písmena:
d) členovia VZ s právom hlasovať na VZ podľa čl. 5.4,
čl. 5.4
Zmena názvu článku. Nové znenie názvu:
5.4 - Členovia VZ s právom hlasovať a počet hlasov“
čl.5.4 ods. (1)
Zmenia znenia úvodnej vety odseku s použitím slovného spojenia „členovia VZ“. Nové znenie
úvodnej vety odseku:
(1) Členovia VZ s právom hlasovať sú:
čl. 5.2 ods. (3)
Zmena znenia odseku s oddelením termínu na zasielanie pozvánky na Mimoriadne VZ od
termínu zasielania programu a podkladov. Nové znenie odseku:
(3) Pozvánku na Mimoriadne VZ s uvedením miesta a času konania rozošle zvolávateľ osobám
oprávneným zúčastniť sa Mimoriadneho VZ najmenej 14 dní pred termínom VZ. Návrh
programu a podklady na zasadnutie Mimoriadneho VZ rozošle zvolávateľ osobám
oprávneným sa zúčastniť VZ najmenej 7 dní pred termínom Riadneho VZ.
čl. 5.4.1 ods.(1)
Zmena formulácie odseku, pričom výraz „náhradník“ sa nahrádza slovným spojením „písomne
splnomocnená osoba“. Nové znenie odseku:
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(1) Delegátom Klubu SLZ (ďalej "Delegát") je jeho štatutár alebo ním písomne splnomocnená
osoba. Písomne splnomocnená osoba odovzdá originál splnomocnenia zvolávateľovi VZ
pred začiatkom VZ.
čl. 5.5 ods. (1)
Vložené písmeno m), čím sa rozširujú právomoci VZ. Znenie vloženého písmena:
m) neprijatie člena SLZ,
čl. 6.1 ods. (1)
Doplnené písmeno q), čím sa rozširujú právomoci Predsedníctva. Znenie doplneného písmena:
q) zriaďuje Centrum talentovanej mládeže a menuje jeho manažéra.
čl. 6.3 ods.(3)
Doplnené písmeno c), čí sa zabezpečuje plnenie podmienky aktívneho členstva v SLZ. Znenie
doplneného písmena:
c) stratou statusu aktívneho člena SLZ.
čl. 6.2 ods.(4)
Zosúladenie formulácie s presným znením Zákona o športe §19 ods. (1) písm. m). Nové znenie
odseku:
(4) Členovia Predsedníctva SLZ, ktorým zanikol mandát podľa ods. (3) písm. a) tohoto článku,
sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SLZ a
športovej činnosti jeho členov až do zvolenia nových členov Predsedníctva SLZ.
čl. 7 ods. (7)
Zosúladenie formulácie s presným znením Zákona o športe §19 ods. (1) písm. m). Nové znenie
odseku:
(7) Predseda SLZ, ktorému zanikol mandát podľa ods. (6) písm. a) tohto článku, je oprávnený
vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SLZ a športovej
činnosti jeho členov až do zvolenia nového Predsedu SLZ.
čl.11.1 ods.(4)
Zosúladenie formulácie s presným znením Zákona o športe §19 ods. (1) písm. m). Nové znenie
odseku:
(4) Kontrolór SLZ, ktorému zanikol mandát podľa ods. (3) písm. a) tohto článku, je oprávnený
vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SLZ a športovej
činnosti jeho členov až do zvolenia nového Kontrolóra SLZ.
O jednotlivých úpravách spomenutých článkov sa hlasovalo vždy osobitne. Všetky hlasovanie
jednomyseľne prijali navrhované zmeny.


Návrh o doplnení Dlhodobého riešenia uznášanianeschopnosti bol po dlhšej diskusie do ktorej
sa zapojili viacerí účastníci VZ P. Durcom stiahnutý.
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Po ukončení diskusie Valné zhromaždenie jednomyseľne odsúhlasilo návrh nových Stanov
s odsúhlasenými pripomienkami a ich zapracovaním. Nová verzia je v prílohe zápisnice.
Za: 421 hlasov

Proti: 0

Zdržali sa: 0

7. Zmena Súťažného poriadku
Návrh zmien Súťažného poriadku bol zverejnený na webe SLZ.
 V. Hanuliaková poukázala na chybu pri definícii mladších žiakov (bez rozdielu pohlavia) na
prvej strane dokumentu. Správne má byť mladší žiaci a žiačky. Za toto rozdelenie sa
hlasovalo:
Za: 369 hlasov


Zdržali sa: 43 hlasov.

A. Polách navrhol rozdelenie kategórie Chrobáci na chlapcov a dievčatá. Za ponechanie
súčasného stavu sa hlasovalo:
Za: 250 hlasov



Proti: 9 hlasov

Proti: 126 hlasov

Zdržali sa: 45 hlasov.

A. Polách navrhol aj doplnenie kategórie Veteráni III. Za vznik novej kategórie sa hlasovalo:
Za: 90 hlasov

Proti: 70 hlasov

Zdržali sa: 261 hlasov.

Návrh sa neprijal


M. Moravčík navrhol zmenu hornej vekovej hranice v kategórii starší žiaci/žiačky na 15
rokov. Do diskusie sa zapojili viacerí. Hlasovalo sa za ponechanie súčasnej hornej vekovej
hranice 14 rokov pre danú kategóriu,
Za: 281 hlasov



Proti: 113 hlasov

Zdržali sa: 27 hlasov.

Po ukončení diskusie sa hlasovalo za nový Súťažný poriadok, ktorý je prílohou zápisnice.
Za: 378 hlasov

Proti: 43 hlasov

Zdržali sa: 0.

Zmeny v Súťažnom poriadku boli schválené.

8. Voľba kontrolóra
Za nového kontrolóra SLZ bol navrhnutý Ing. Oldřich Kovář, ktorého predstavil V. Bužek,
keďže sa nemohol zúčastniť. O. Kovář je profesionálny audítor, má potrebné osvedčenie o
spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra a pôsobí ako kontrolór v organizácii Slovenská
kanoistika.
Za: 385 hlasov

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Ing. Oldřich Kovář bol zvolený za hlavného kontrolóra SLZ.
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9. Voľba predsedu SLZ
Na post predsedu SLZ kandidoval iba jeden kandidát: Ing. Vladimír Bužek.
V. Bužek sa v rámci svojej prezentácie predstavil a ponúkol svoju víziu na volebné obdobie.
Bude sa snažiť o väčšiu transparentnosť, otvorenosť, komunikáciu, zviditeľnenie lukostreľby,
zapojenie ľudí a väčšiu spoluprácu so SLA 3D.
Za: 378 hlasov

Proti: 43 hlasov

Zdržali sa: 0

Ing. Vladimír Bužek bol zvolený za predsedu SLZ.

10. Voľba členov predsedníctva
Ako prvá sa prezentovala Ing. Tatiana Binderová. V rámci svojej prezentácii zhodnotila svoje
začiatky a činnosť v lukostreľbe
Za: 414 hlasov

Proti: 0

Zdržali sa: 7 hlasov

Ing. Tatiana Binderová bola zvolená za členku predsedníctva.
Ďalej sa prezentovala Mgr. Viera Hanuliaková. V rámci svojej prezentácii predstavila svoju
prácu, svoje začiatky, činnosť v lukostreľbe a tiež prácu v klube REFLEX Žilina
Za: 338 hlasov

Proti: 43 hlasov

Zdržali sa: 40 hlasov

Mgr. Viera Hanuliaková bola zvolená za členku predsedníctva.

11. Komisie SLZ, podľa návrhov klubov z marca 2018
V rámci diskusie odznelo viacero návrhov a pripomienok, V. Hurban ml., M. Durný,
V. Hurban st., M. Bendík, V. Bužek, J. Longa. Z diskusie vyplynulo, že štatúty jednotlivých
komisií: štátnej reprezentácie, STK, rozhodcovskej a trénersko-metodickej sú v kompetencii
predsedníctva. Jednomyseľne bol prijatý návrh:
Valné zhromaždenie poveruje predsedníctvo na vytvorenie štatútov existujúcich komisií,
komisie štátnej reprezentácie a trénersko-metodickej komisie do 30.3.2019.

12. Rôzne / Iné
 V. Schindler mal dva návrhy:
1) Vytvorenie a zverejnenie finálnych dokumentov a nie len s odvolávkami. Berie sa na
vedomie.
2) Aby nemuseli neregistrovaní členovia, ktorí sa chcú v decembri zúčastniť na pretekoch SLZ
platiť členské v danom roku, pričom sa predpokladá, že od nového roku už budú riadni
členovia SLZ. S návrhom súhlasil aj V. Majerčák.
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K tomuto bodu bola dlhá diskusia: V. Hurban st., J. Longa, V. Majerčák, M. Durný,
M. Moravčík, V. Bužek, F. Kundracik. Z diskusie a rozhodnutia V. Bužeka vyplynulo, že
v tomto roku sa už s tým nedá nič robiť a do budúcna o tom bude predsedníctvo uvažovať,
hoci to naráža na legislatívne problémy.


V. Hurban ml. navrhol zvýšenie členského v SLZ. Predseda V. Bužek dal hlasovať, či Valné
zhromaždenie je za zvýšenie členského.
Za: 284 hlasov

Proti: 43 hlasov

Zdržali sa: 40 hlasov

Zvýšenie členského bolo odsúhlasené.


Po úspešnom hlasovaní o navýšení členského, predseda V. Bužek navrhol nové členské vo
výške 15,00 Eur.
Za: 311 hlasov

Proti: 56 hlasov

Zdržali sa: 54 hlasov

Nové členské v SLZ bude 15,00 Eur.


M. Moravčík oznámil, že finále Slovenského pohára v halovej lukostreľbe bude 10.3.2019.
13. Prestávka, zasadnutie návrhovo-mandátovej a volebnej komisie
14. Správa volebnej komisie a návrhovo-mandátovej komisie – uznesenie
Predseda návrhovo-mandátovej a volebnej komisie M. Moravčík prečítal návrh uznesenia.
Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo uznesenie.

Na záver predseda V. Bužek poďakoval všetkým za účasť a zaprial veľa úspechov v lukostreľbe.

Predsedajúci: Ing. Vladimír Bužek
Zapísal: doc. RND. Jozef Kúdelčík, PhD.
Overil: Marián Moravčík
Prílohy:
1. Stanovy SLZ
2. Súťažný poriadok
3. Prezenčná listina + splnomocnenia

V Žiline 12.12.2018

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 903 715 945, www.archerysvk.sk, e-mail: office@archerysvk.sk

