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ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SLOVENSKÉHO 

LUKOSTRELECKÉHO ZVÄZU 

23.11.2019, ZVOLEN 

 

Prítomní : 

Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program : 

 

1. Prezentácia 9:00 – 9:20 

2.  Otvorenie VZ 

3.  Schválenie programu VZ 

4.  Návrh a voľba - návrhovo - mandátovej komisie 

                                   -volebnej komisie 

5. Výročná správa 2018 

6.   Predstavenie disciplinárneho poriadku, pripomienky  

7.  Schválenie disciplinárneho poriadku  

8.   Predstavenie kandidátov do disciplinárnej komisie a kandidátov na  

 Hospodára SLZ. 

9.   Voľba členov disciplinárnej komisie a hospodára SLZ. 

10.   Registračný poriadok  

11. Prestávka / zasadnutie návrhovo – mandátovej komisie a volebnej komisie 

12. Správa volebnej komisie 

13. Správa mandátovej komisie – uznesenie 

14.  Záver  

 

1. Prezentácia 

 

Prítomných 25 klubov disponujúcich 834 hlasmi.  

Nadpolovičná väčšina hlasov  - 418. 

2/3 väčšina hlasov – 556. 
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2. Otvorenie valného zhromaždenia. 

 

Valné zhromaždenie otvoril Ing. Vladimír Bužek – predseda Slovenského 

lukostreleckého zväzu. Privítal všetkých predsedov klubov a všetkých 

prítomných. Za zapisujúceho bol schválený Jaroslav Vaľo.  

 

3. Schválenie programu valného zhromaždenia. 

 

Predseda SLZ, Vladimír Bužek navrhol pridať do programu bod pripomienky a 

návrhy za  aktuálny bod programu číslo 10. Takto upravený program navrhol 

odsúhlasiť. 

 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 834 hlasov 

proti 0 hlasov 

zdržal sa 0 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

Upravený program valného zhromaždenia: 

 

1. Prezentácia 9:00 – 9:20 

2.  Otvorenie VZ 

3.  Schválenie programu VZ 

4.  Návrh a voľba - návrhovo - mandátovej komisie 

                                   -volebnej komisie 

5. Výročná správa 2018 

6.   Predstavenie disciplinárneho poriadku, pripomienky  

7.  Schválenie disciplinárneho poriadku  

8.   Predstavenie kandidátov do disciplinárnej komisie a kandidátov na  

 Hospodára SLZ. 

9.   Voľba členov disciplinárnej komisie a hospodára SLZ. 

10.   Registračný poriadok  

11. Pripomienky a návrhy 

12. Prestávka / zasadnutie návrhovo – mandátovej komisie a volebnej komisie 

13. Správa návrhovo-mandátovej a volebnej komisie 

14.  Záver  
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Predseda SLZ požiadal o možnosť vytvorenia nahrávky zo zasadnutia VZ SLZ 

za účelom spracovania zápisnice. Nahrávku nebude možné nijakým spôsobom 

distribuovať a používať. 

 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 834 hlasov 

proti 0 hlasov 

zdržal sa 0 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

Vyhotovenie zvukového záznamu bolo Valným zhromaždením SLZ schválené. 

 

4. Návrh a voľba komisií. 

 

V. Bužek navrhol spojiť komisie a za členov spojenej návrhovo-mandátovej 

a volebnej komisie navrhol  

p. Lauka, p. Hanuliakovú a p. Binderovú. 

 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 834 hlasov 

proti 0 hlasov 

zdržal sa 0 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

Návrhovo-mandátová a volebná komisia bola Valným zhromaždením SLZ 

schválená v zložení: 

p. Lauko, p. Hanuliaková a p. Binderová. 

 

Návrhovo-mandátová a volebná komisia po svojom zvolení skonštatovala, že 

valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Valného zhromaždenia sa zúčastnili 

delegáti klubov a oddielov disponujúci 834 hlasmi ( 87,42 % ).  
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5. Predseda SLZ Vladimír Bužek predložil výročnú správu SLZ za rok 

2018. 

 

p. Vladimír Hurban, ml. – pripomienkoval nesúlad správy podľa stanov SLZ 

6.4.2f.   

Do 15.12.2019 sa daný nesúlad vo výročnej správe SLZ opraví a doplnené 

informácie sa predložia predsedom klubov na hlasovanie per rollam. 

 

Zodpovedný : Vladimír Bužek 

 

 

 

6. Disciplinárny poriadok. 

 

Návrh Disciplinárneho poriadku SLZ bol zaslaný štatutárom klubov. 

Spracovateľmi návrhu boli: Pavol Durec, Alojz Chnúrik, Viera Hanuliaková. 

K predloženému  návrhu boli zaslané pripomienky formou pripomienkového 

formulára. 

 

Disciplinárny poriadok bol predstavený P. Durcom a pripomienky 

prediskutované.  

V. Bužek navrhol hlasovať o každej zmene samostatne, a následne schváliť 

celý dokument „Disciplinárny poriadok SLZ“ ako celok.(ďalej len „DP“),  

 

6.2 – Poplatky a pokuty v disciplinárnom konaní. 

 -V.Hurban, ml.( LKB ) pripomienkoval bod 6.2.11 navrhovaného 

disciplinárneho poriadku, kde navrhol, aby sa zmenil text. Po diskusii bola 

zmena zapracovaná.  

 Z navrhovaného pôvodného textu : 

  „ Za prerokovanie disciplinárneho previnenia uhrádza previnilec poplatok za 

disciplinárne konanie vopred na účet SLZ.  Ak disciplinárna komisia alebo 

odvolacia komisia rozhodne, že k disciplinárnemu previneniu nedošlo, 

poplatok sa vráti späť„  
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 na  upravený : 

„  Za prerokovanie disciplinárneho previnenia uhrádza previnilec poplatok za 

disciplinárne konanie  na účet SLZ „ . 

 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 834 hlasov 

proti 0 hlasov 

zdržal sa 0 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

 

Tento bod bol schválený. 

 

 -V. Hurban ml. navrhuje závažné previnenie v bode 8.1.2 spojiť s trestným 

zákonom. 

-A. Chnúrik vysvetlil situáciu na príklade zo SFZ, kde pri zainteresovaní 

polície musí byť disciplinárne konanie prerušené a previnilec ma až do 

vyjadrenia polície pozastavenú činnosť. 

 

Bod 8.1.2 zostáva v pôvodnom znení,  

 

 -V. Hurban ml. žiada vysvetlenie bodu 8.1.3.e ako sa definuje 

poškodzovanie dobrého mena SLZ, 

-A. Chnúrik vysvetlil, že poškodzovanie mena SLZ nemá nič spoločné 

s výsledkom, skôr to súvisí so správaním jednotlivca. 

Hlasovanie o vložení podrobnejšej definície „reputácie“ 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 209 hlasov 

proti 652 hlasov 

zdržal sa 27 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 
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Vloženie definície „reputácie“ do Disciplinárneho poriadku nebolo schválené. 

 V. Hurban ml. navrhuje vložiť informáciu, aby člen disciplinárnej komisie 

nemohol byť člen predsedníctva. 

-P. Durec dopuručuje túto pripomienku vložiť do Článku 3.0.2 

Hlasovanie o vložení odseku 3. do Článku 3. v znení –„Členom 

disciplinárnej komisie ani odvolacej komisie nesmie byť člen predsedníctva 

SLZ“.  

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 614 hlasov 

proti 236 hlasov 

zdržal sa 15 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

Tento bod bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

 

 -V.Hurban ml. stiahol svoju pripomienku k článku 4. 

 

 -Pripomienka V. Hurban ml. k bodu 8.2.3.1.q o vysvetlenie, čo je to 

adekvátny dôvod. 

-P. Durec odpovedal, že táto formulácia vychádza z Jednotného 

disciplinárneho poriadku pre šport a zo Zákona o športe. 

-A. Chnúrik vysvetil, že za adekvátny dôvod odmietnutia reprezentovať môžu 

byť dôvody rodinné, alebo zdravotné, ale pokiaľ športovec udá ako dôvod, že 

nechce, alebo nemá záujem, to sa za adekvátny dôvod nepokladá.  

O pripomienke sa nehlasovalo. 
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 V. Hurban ml. podal pripomienku že bod 3.1.2 – Navrhované zloženie 

disciplinárnej komisie nie je v súlade so stanovami.  

-P. Durec, súhlasil s návrhom a navrhuje upraviť disciplinárny poriadok 

tak, aby bol v súlade so stanovami v bode 3.1.2 odsek 1. „Disciplinárna 

komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a piatich ďalších členov“ a pre 

odvolaciu komisiu v článku 3.2.2 odsek 1. „Odvolacia komisia sa skladá z 

predsedu, podpredsedu a piatich ďalších členov“. O zmene v oboch bodoch 

sa hlasuje spoločne. 

-Hlasovanie o novom znení v bodoch 3.1.2.(1) „Disciplinárna komisia sa 

skladá z predsedu, podpredsedu a piatich ďalších členov“ a pre odvolaciu 

komisiu v článku 3.2.2 odsek 1. „Odvolacia komisia sa skladá z predsedu, 

podpredsedu a piatich ďalších členov“ 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 834 hlasov 

proti 0 hlasov 

zdržal sa 0 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

Zmena počtu členov v Disciplinárnej a Odvolacej komisie bola navýšené 

z pôvodných celkových piatich členov na sedem, v bodoch 3.1.2.(1) 

a 3.2.2.(1) 

Zmena odsúhlasená počtom hlasov 834. 
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7. VZ schválilo predchádzajúce zmeny disciplinárneho poriadku a takto 

pozmenenú verziu DP VZ podľa pripomienok odsúhlasilo. 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 834 hlasov 

proti 0 hlasov 

zdržal sa 0 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

8. Predstavenie kandidátov do disciplinárnej komisie a kandidátov na  

    Hospodára SLZ. 

 

VZ predstavilo kandidátov navrhnutých na členov disciplinárnej komisie 

( ďalej len „DK“). 

 

9. VZ schválilo navrhnutých kandidátov na členov DK, týmito sa stali 

menovite: A.Chnúrik (LK Turzovka), F.Kundráčik (LKB), J.Longa 

(BAV), Peter Nagy (TJAC Jasov) a A.Pollách (1.SŠLK Petržalka). 

Ďalej bola navrhnutá a schválená lehota 6.12.2019 pre navrhnutie kandidátov 

na doplnenie DK o 2 členov. Voľba prebehne hlasovaním per rollam do 

13.12.2019. Návrh na predsedu a podpredsedu podajú členovia DK, následne 

ich schváli VZ.  

 

HLASOVANIE:  

 

A.Chnúrik  

 

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 829 hlasov 

proti 0 hlasov 

zdržal sa 5 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 
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F. Kundrácik 

 

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 829 hlasov 

proti 0 hlasov 

zdržal sa 5 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

J.Longa 

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 737 hlasov 

proti 0 hlasov 

zdržal sa 97 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

Peter Nagy  

 

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 726 hlasov 

proti 0 hlasov 

zdržal sa 108 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

A. Polách 

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 675 hlasov 

proti 0 hlasov 

zdržal sa 159 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

 

VZ odsúhlasilo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých navrhnutých členov. 

 

http://www.archerysvk.sk/


 

     Junácka 6, 83280 Bratislava, Tel.: +421 918689665,   www.archerysvk.sk,   e-mail: office@archerysvk.sk 

 

Na miesto hospodára nebol navrhnutý žiadny kandidát. 

 

10. Registračný poriadok 

VZ odsúhlasilo zmenu registračného poriadku v nasledovných bodoch 

podľa pripomienok pri diskusii o dokumente: 

 

- v  bode 3.4.  - a síce tak, že neaktívny člen je nahradený formuláciou „ nemá 

zaplatené členské SLZ za dva po sebe idúce kalendárne roky“, 

- v bode 1.1a, 1.1.b boli vynechané roky 2019 a 2020 a nahradené 

formuláciou „aktuálny rok“ a „nasledujúci rok“ počtom hlasov 834. 

- v bode 1.1b sa zmenil dátum registrácie nových členov a to od 1.10. 

aktuálneho roku do 30.09. nasledujúceho roku. 

 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 834 hlasov 

proti 0 hlasov 

zdržal sa 0 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

10. Pripomienky a návrhy 

Návrh č.1(LK Bratislava) Zmenu terčov pre vybrané kategórie lukov.  

( príloha č.1 k zápisnici  ) 

- V. Hurban prezentoval návrh č. 1 

- V. Bužek po diskusii navrhol, aby sa tento návrh začal aplikovať až od 

halovej sezóny 2020/2021, a navrhol rozdeliť hlasovanie na: hlasovanie 

o aplikácii zmeny od sezóny 2020/2021 a na hlasovanie o zmene terču 

a vzdialeností podľa návrhu. 

Hlasovanie o zmene terčov a vzdialeností pre vybrané kategórie podľa 

návrhu. 

 

http://www.archerysvk.sk/


 

     Junácka 6, 83280 Bratislava, Tel.: +421 918689665,   www.archerysvk.sk,   e-mail: office@archerysvk.sk 

 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 834 hlasov 

proti 0 hlasov 

zdržal sa 0 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

Hlasovanie o začatí platnosti tejto zmeny od aktuálnej sezóny. 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 236 hlasov 

proti 598 hlasov 

zdržal sa 0 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

VZ neodsúhlasilo zmenu od aktuálnej sezóny, ale až od sezóny 

2020/2021. 

 

- VZ schválilo návrh LKB na zmenu terčov pre vybrané kategórie lukov na 

priemer 60 cm a zmeny vzdialenosti vybranej kategórie. Aplikácia zmeny 

bola schválená a zmena sa začne uplatňovať od halovej  sezóny 2020/2021. 

Táto zmena bude zapracovaná do Súťažného poriadku. 

 

 

Návrh č. 2 (LK Bratislava)  ohľadom zmeny označenia vekových kategórií.               

(príloha č. 2 zápisnice ) 

 

VZ schválilo návrh LKB na zmenu označenia vekových kategórií: chrobáci 

na „kategória do 10 rokov“, mladší žiaci na“ chlapci  do 12 rokov“, mladšie 

žiačky na „  dievčatá do 12 rokov“ a starší žiaci na „chlapci a dievčatá do 

14 rokov“ 2/3 hlasov. Táto zmena bude zapracovaná do Súťažného 

poriadku. 
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HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 604 hlasov 

proti 206 hlasov 

zdržal sa 24 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

Návrh č.3 ( LKB Bratislava ) na zmenu vo výpočte pri kritériách na dotácie 

klubom v časti vkladania výsledkov družstiev ( príloha č. 3 zápisnice ) 

.V. Hurban prezentoval návrh č. 3 

- Po všeobecnej diskusii V. Bužek navrhol zmenu vo výpočte pri kritériách 

na dotácie klubom v časti vkladania výsledkov družstiev. Od roku 2020 sa 

do výpočtu budú zarátavať výsledky družstiev bez rozdielu veku. 

 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 343 hlasov 

proti 397 hlasov 

zdržal sa 94 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

- VZ neschválilo návrh LKB na rozdelenie príspevkov na družstvá v pomere 

2:1 . 

 

- VZ schválilo návrh na rozdelenie dotácie pre družstvá bez rozdielu veku. 

 

 

 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 700 hlasov 

proti 0 hlasov 

zdržal sa 134 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

http://www.archerysvk.sk/


 

     Junácka 6, 83280 Bratislava, Tel.: +421 918689665,   www.archerysvk.sk,   e-mail: office@archerysvk.sk 

 

 

Návrh č.4  (LK Turiec, L BB) na nákup ochranných kevlarových sietí Slovenským 

lukostreleckým zväzom 

Žiadame o prejedanie a schválenie nákupu 8ks pomocných kevlarových 

sietí (backstops) na terčovnice pre súťaže s účasťou strelcov z kladkových 

lukov. Tieto by sa zapožičiavali organizátorom súťaží. Predpokladané 

náklady 800 EUR. 

Odôvodnenie: Problém s nedostatočne odolnými terčovnicami (hlavne v 

kategóriách KL muži a KL veteráni) sa vyskytuje pravidelne. Pre 

jednotlivých usporiadateľov nie je efektívne investovať financie do 

materiálu, ktorý by využili raz do roka. V celoslovenskom meradle by to 

však prispelo k hladšiemu priebehu súťaží. 

- V.Bužek vysvetlil, že nákup takéhoto materiálu by v súčasnosti bola veľká 

finančná záťaž pre zväz. Zväz vlastní 10 kevlarových sietí, ktoré môžu byť 

použité ako backstopy. Tieto siete sú k dispozícii všetkým klubom na 

požiadanie.  

 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 201 hlasov 

proti 582 hlasov 

zdržal sa 51 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

- VZ neschválilo návrh M. Moravčíka a P. Durca na nákup kevlarových sietí, 

tzv. “backstopov“. 

 

Návrh č.5 (LK Turiec, L BB) na zakúpenie alkoholového testeru. 

Žiadame o prejednanie a schválenie kúpy prístroja na dychovú skúšku 

alkoholu. Tento by sa zapožičiaval organizátorom súťaží. Predpokladané 

náklady 500 EUR. 
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Odôvodnenie: Alkohol je podľa pravidiel WA zakázaná látka s veľmi 

prísnymi pravidlami pre postih previnilcov. V našich podmienkach sa však 

ticho toleruje. V záujme zvýšenia bezpečnosti súťaží a ako preventívne 

opatrenie by náhodné dychové skúšky mohli pomôcť tento problém 

eliminovať. Podľa nášho názoru treba jednať skôr ako sa v tejto súvislosti 

stane nejaký incident. 

- P. Durec prezentoval svoj pohľad na situácie, ktoré sa stali počas 

niektorých majstrovských súťaží počas roku. Na elimináciu takýchto javov 

navrhuje zakúpiť alkohol tester, ktorý sa bude používať na súťažiach SLZ. 

- Predsedníctvo potvrdilo, že už je  procese výberu vhodného prístroja, ktorý 

bude certifikovaný.   

 

VZ poverilo predsedníctvo SLZ nákupom alkohol testeru do februára 2020. 

 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 814 hlasov 

proti 0 hlasov 

zdržal sa 20 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

 

 

Návrh č.6 (LK Turiec, L BB) na rozšírenie MSR v terčovej lukostreľbe o súťaž 

mix tímov. 

Žiadame o prejednanie a schválenie rozšírenia Majstrovstiev SR v terčovej 

lukostreľbe dospelých a mládeže v kategóriách OL kadeti, OL juniori a OL 

dospelí o súťaž zmiešaných dvojíc. 

Odôvodnenie: Súťaž zmiešaných dvojíc je oficiálne zaradená do programu 

olympijských hier. Pritom v našich podmienkach neexistuje súťaž, kde by 

sa táto disciplína strieľala. Naši strelci ju strieľajú iba na zahraničných, 
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respektíve medzinárodných súťažiach. Neevidujeme v nej ani národné 

rekordy. WA rekordy v tejto disciplíne (recurve mixed team) eviduje. 

 

- V. Bužek navrhol rozdeliť diskusiu o zaradení mix tímov na zaradenie na 

MSR mládeže a na MSR dospelých. 

- Predsedníctvo vysvetlilo, že v prípade zaradenia mix tímov do programu 

MSR mládeže by znamenalo zmenu programu, a to hlavne z kapacitných 

obmedzení súčasných strelníc. 

 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 260 hlasov 

proti 436 hlasov 

zdržal sa 138 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

VZ neschválilo návrh M. Moravčíka  a  P. Durca na rozšírenie MSR 

v terčovej lukostreľbe mládeže o súťaž mix tímov. 

- Predsedníctvo vysvetlilo, že v prípade zaradenia mix tímov do programu 

MSR dospelých by to znamenalo zmenu programu. V súčasnosti by to malo 

za následok posun začiatku MSR na piatok poobede alebo ukončenie MSR 

neskorších hodinách v nedeľu. 

 

- VZ neschválilo návrh M. Moravčíka  a  P. Durca na rozšírenie MSR 

v terčovej lukostreľbe dospelých o súťaž mix  tímov. 

 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 118 hlasov 

proti 489 hlasov 

zdržal sa 227 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 
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Návrh č.7 (LK Turiec, L BB), vysvetlenie zmeny o hosťovaní. 

Žiadame zdôvodnenie zmeny v Smernici SLZ pre hosťovanie športovcov: 

"Hosťovanie začína prvým dňom súťaže  a končí konečným vyhlásením 

výsledkov, takéto hosťovanie je možné len na celú dobu trvania súťaže." 

Odôvodnenie: V zápisnici, týkajúcej sa schválenia tejto zmeny, nie je 

uvedená nijaká informácia k tejto zmene, ktorá by ju zdôvodňovala. 

Uvedená zmena pritom skomplikuje hosťovanie strelcov v už aj tak slabo 

obsadenej súťaži družstiev na Majstrovstvách Slovenska. 

- K tomuto bodu V. Bužek vysvetlil pohľad predsedníctva na zmenu, 

následne prebehla diskusia, ktorá bola ukončená bez hlasovania.  

 

Návrh č.8 (1.SŠLK) na zrušenie SP v hale a jeho náhradu hodnotením rankingom. 

 

- VZ neschválilo návrh 1.SŠLK na zrušenie SP v hale a jeho náhradu 

hodnotením rankingom. 

 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 41 hlasov 

proti 793 hlasov 

zdržal sa 0 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

- Na základe dotazu od V. Hurbana ml., VZ poverilo predsedníctvo SLZ 

upraviť hodnotenie výsledkov SP 2019/2020 v hale len súčtom troch 

najlepších výsledkov z nástrelu. Zmena bude zapracovaná do Pravidiel 

Slovenského pohára pre rok 2020. 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 834 hlasov 

proti 0 hlasov 
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zdržal sa 0 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

 

Návrh č.9 (1.SŠLK)  na vytvorenie kategórie V3. 

Návrh pre zavedenie kategórie V3 – nad 70 rokov. Pred týmito strelcami sa 

treba ukloniť. Je to obrovská inšpirácia pre mladších – v ktorom športe v 

SR súťažia ľudia tejto vekovej kategórie? Ak ich majú, vie o tom celá SR. 

Tak sa chváľme aj my! Okrem iného im vykajú aj hodinky. Pre V3 budú 

tie isté vzdialenosti a terče ako pre V2. 

- VZ neschválilo návrh 1.SŠLK na vytvorenie kategórie V3.  

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 41 hlasov 

proti 639 hlasov 

zdržal sa 154 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

 

 

Návrh č.10 (1.SŠLK) návrh na rozdelenie kategórie detí do 10 rokov podľa 

pohlavia 

 

- VZ neschválilo návrh 1.SŠLK na rozdelenie kategórie detí do 10 rokov 

podľa pohlavia. ( potrebné 2/3 ) 

 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 469 hlasov 

proti 104 hlasov 
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zdržal sa 261 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

 

Návrh č.11 (1.SŠLK) návrh na zrušenie výkonnostných limitov. 

Sú zbytočné, opäť všetko rieši ranking, podľa ktorého môžeme stanoviť 

účasť na MSR. Som zvedavý, ako sa pri narastajúcej členskej základni bude 

riešiť účasť na MSR, keď limit splnia všetci záujemcovia o účasť na MSR 

– ale kapacita strelnice nestačí. Bude sa súťažiť celý týždeň, alebo budú 

strieľať len strelci, ktorí sa prihlásili ako prví – bez ohľadu na výkonnosť? 

Takže – zrušme limity – stačí ranking a povie sa, že na MSR sa zúčastní 

prvých 8 – 16 - 32 strelcov a je to vybavené. 

- VZ neschválilo návrh 1.SŠLK na zrušenie výkonnostných limitov. 

 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 41 hlasov 

proti 793 hlasov 

zdržal sa 0 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

- Predsedníctvo prezentovalo návrh na zvýšenie limitov na účasť na MSR. 

Po diskusii navrhlo zvýšiť limity o 10 percentuálnych bodov. Pre všetky 

kategórie. Z dôvodu zvýšenia kvality strelcov zúčastňujúcich sa MSR. Táto 

zmena sa podľa štatistických údajov a výsledkov z predchádzajúcich rokov 

dotkne približne 10 strelcov. 

- VZ odsúhlasilo zvýšenie limitov vo všetkých kategóriách a divíziách o 10% 

bodov. Zmena bude zapracovaná do Dodatku Súťažného poriadku. 

   

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 793 hlasov 

proti 41 hlasov 

http://www.archerysvk.sk/


 

     Junácka 6, 83280 Bratislava, Tel.: +421 918689665,   www.archerysvk.sk,   e-mail: office@archerysvk.sk 

 

zdržal sa 0 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

Návrh č.12 (1.SŠLK) návrh na zrušenie smernice o hosťovaní. 

„navrhujeme zrušiť-nemám družstvo, nemôžem súťažiť“ 

- VZ neschválilo návrh 1.SŠLK na zrušenie smernice o hosťovaní. 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 766 hlasov 

proti 41 hlasov 

zdržal sa 27 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

Návrh č.13 (M. Moravčík)  na vytvorenie druhého kalendára pre iné ako športové 

eventy. 

- M. Moravčík prezentoval návrh, aby sa vytvoril druhý web kalendár na 

stránke SLZ, do ktorého sa budú vkladať súkromné lukostrelecké akcie 

klubov. 

- Predsedníctvo navrhlo, že bude takéto akcie zverejňovať v sekcii 

„Oznamy“  

- VZ neschválilo návrh M. Moravčíka na vytvorenie druhého web kalendára 

SLZ. 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 252 hlasov 

proti 512 hlasov 

zdržal sa 70 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

- VZ odsúhlasilo, že oznamy predsedníctva SLZ budú zverejňované na webe 

SLZ v sekcii oznamy a zasielané mailom na predsedov klubov. 
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HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 680 hlasov 

proti 0 hlasov 

zdržal sa 154 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

- VZ neodsúhlasilo uverejňovanie oznamov do kalendára súťaží. 

 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  834 hlasov 

Za návrh 117 hlasov 

proti 485 hlasov 

zdržal sa 232 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

Po tomto bode sa ospravedlnila z ďalšej účasti na VZ Diana Hamáry Gúrová 

z ŠK Orlík Sliač a Marián Cáder z LK Suchá nad Parnou. 

 

 

- VZ odsúhlasilo overovateľa zápisnice v osobe Jozefa Baláža.. 

HLASOVANIE:  

Prezentácia  783 hlasov 

Za návrh 753 hlasov 

proti 0 hlasov 

zdržal sa 30 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

 

 

13. Prestávka / zasadnutie návrhovo – mandátovej komisie a volebnej 

komisie 

14. Správa volebnej komisie  
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 Správu volebnej komisie predniesla V.Hanuliaková. Valné zhromaždenie 

jednomyseľne schválilo uznesenie. Na záver predseda V. Bužek poďakoval 

všetkým za účasť a zaprial veľa úspechov v lukostreľbe 

HLASOVANIE: 

Prezentácia  783 hlasov 

Za návrh 783 hlasov 

proti 0 hlasov 

zdržal sa 0 hlasov 

nehlasoval 0 hlasov 

 

 

Predsedajúci: Ing. Vladimír Bužek  

Zapísal: PaedDr. Jaroslav Vaľo 

Overil: Jozef Baláž 

 

 

Vo Zvolene dňa 23.11.2019 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

- Prezenčná listina 

- Disciplinárny poriadok 

- Registračný a prestupový poriadok 

- Kritéria pre výpočet dotácie klubom 

- Súťažný priadok 

- Dodatok súťažného poriadku 

- Pravidlá Slovenského pohára v halovej lukostreľbe 2020 

- Príloha č. 1 (návrh LK Bratislava č.1) 

- Príloha č. 2 (návrh LK Bratislava č.2) 

- Príloha č. 3 (návrh LK Bratislava č.3) 
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