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ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

SLOVENSKÉHO LUKOSTRELECKÉHO ZVAZU 

21.06.2016, Svätý Jur 

 

Prítomní: 

Podľa priloženej prezenčnej listiny 

  

Program: 

        

1. Prezentácia 

2. Otvorenie        . 

3. Schválenie programu VZ 

4. Návrh a schválenie  návrhovo – mandátovej a volebnej komisie  

5.  Predloženie Stanov SLZ a diskusia k dokumentu 

6.  Schválenie Stanov SLZ 

7.  Prestávka, zasadnutie návrhovo-mandátovej a volebnej komisie 

8.  Predloženie riadiacich dokumentov SLZ a diskusia k jednotlivým dokumentom (súťažný 

poriadok, disciplinárny poriadok, registračný poriadok) 

9.  Schválenie riadiacich dokumentov 

10. Vystúpenie kandidátov na predsedu SLZ (v abecednom poradí) so svojím programom na 

obdobie 2016-2020 

11. Voľba predsedu SLZ 

12. Predstavenie kandidátov na členov predsedníctva v SLZ (v abecednom poradí) 

13. Voľba členov predsedníctva SLZ 

14. Predstavenie kandidátov na kontrolóra SLZ (v abecednom poradí) 

15. Voľba kontrolóra SLZ 

16. Správa návrhovo-mandátovej komisie – uznesenie 

17. Záver 

 

 

1. Prezentácia  

 

2. Otvorenie  

Predseda SLZ Matúš Durný otvoril rokovanie Valného zhromaždenia privítaním delegátov 

a členov predsedníctva. Poďakoval všetkým členom predsedníctva za prácu v uplynulom období. 

 

3. Schválenie programu VZ 

Valné zhromaždenie  neschválilo po krátkej diskusii návrh klubu Lukostrelec BB na zaradenie 

prerokovania „Dodatku súťažného  poriadku“ do bodu 8 programu. Valné zhromaždenie 

následne schválilo návrh programu predložený predsedníctvom SLZ. 

 

4. Návrh a schválenie návrhovo – mandátovej a volebnej komisie. 

Valné zhromaždenie rozhodlo o zlúčení návrhovo-mandátovej a volebnej komisie a schválilo jej 

členov v zložení:  

Predseda: Juraj Lauko,  

Členovia: Vladimír Majerčák, František Velčic 
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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 z celkového počtu 597 hlasov. 

 

5. Predloženie Stanov SLZ a diskusia k dokumentu  

Člen Predsedníctva  p. Vladimír Hurban predložil a podal výklad k novým Stanovám SLZ. 

Valné zhromaždenie sa zaoberalo pripomienkami a návrhmi klubov a oddielov LK Viničné, 

Blue Arrows Viničné, LK Bratislava, Lukostrelec BB. 

 

6. Schválenie Stanov SLZ 

Valné zhromaždenie schválilo Stanovy SLZ počtom hlasov 406 zo 421. Proti bolo 15 hlasov 

(LK Viničné, Lukoklub –ZŠ Janigova Košice, s nasledovnými zmenami znenia oproti 

pôvodnému dokumentu: 

1. Článok 2, bod b, "podpora lukostreleckého športu mládeže, dospelých a zdravotne 

znevýhodnených" 

2. Článok 4, odsek 2 "Podmienkou členstva Člena SLZ je jeho riadne členstvo v práve jednom 

Klube SLZ." 

3. Článok 6, odsek 13,  

a.     schvaľuje program rokovania nadpolovičnou väčšinou hlasov, 

b.     rozhoduje o prijatí a zmenách Stanov SLZ dvojtretinovou väčšinou hlasov, 

c.     rozhoduje o zániku SLZ dvojtretinovou väčšinou hlasov, 

d.     potvrdzuje žiadosti o prijatie nových Klubov SLZ a Členov SLZ, ktoré v období medzi 

Valnými zhromaždeniami SLZ schválilo Predsedníctvo SLZ, a o vylúčení Klubov SLZ a členov 

SLZ zo SLZ nadpolovičnou väčšinou hlasov, 

e.     volí a odvoláva členov volebnej komisie, ktorá riadi voľby do orgánov SLZ podľa písm. h) 

tohto bodu nadpolovičnou väčšinou hlasov, 

f.       volí a odvoláva Predsedu SLZ, členov Predsedníctva SLZ a Kontrolóra SLZ 

nadpolovičnou väčšinou hlasov, 

g.     potvrdzuje vo funkcii Zástupcu športovcov SLZ nadpolovičnou väčšinou hlasov, 

h.     schvaľuje plán činnosti SLZ nadpolovičnou väčšinou hlasov, 

i.       schvaľuje Súťažný poriadok, Registračný a prestupový poriadok a Disciplinárny poriadok 

dvojtretinovou väčšinou hlasov, 

j.       schvaľuje správu o hospodárení a výročnú správu SLZ nadpolovičnou väčšinou hlasov, 

k.     schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti alebo nadobudnutie, zmenu či zánik 

majetkových práv v takejto spoločnosti dvojtretinovou väčšinou hlasov, 

l.       rozhoduje o akýchkoľvek iných otázkach nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

 

   

7. Prestávka, zasadnutie návrhovo-mandátovej a volebnej komisie 

Po schválení Stanov zasadla Návrhovo – mandátová a volebná komisia, aby prepočítala hlasy 

v súlade so schválenými novými Stanovami SLZ.  Valného zhromaždenia (ďalej VZ) sa v súlade 

s prijatými stanovami zúčastnili delegáti Klubov SLZ disponujúcimi 283 hlasov z celkového 

počtu 391 hlasov, čo predstavovalo 72,37%  hlasov a VZ bolo uznášaniaschopným. Od tohto 

momentu prebiehala činnosť Valného zhromaždenia podľa nových stanov. 

 

8. Predloženie riadiacich dokumentov SLZ a diskusia k jednotlivým dokumentom 

Predsedníctvo postupne predložilo riadiace dokumenty SLZ.  K jednotlivým  dokumentom sa 

diskutovalo hneď po ich prednesení.  
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9. Schválenie riadiacich dokumentov   

Valné zhromaždenie schválilo riadiace dokumenty SLZ nasledovne: 

   a/ Súťažný poriadok so zmenami: 

1.      Doplnenie kategórií a kolíkov podľa návrhu LK Bratislava 

2.      Oprava rozdelenia starších žiakov a žiačok aj v HL, IL, DL 

3.      Oprava vzdialenosti mladší žiaci HL, DL,IL na 20m 

 

          Za: 283 hlasov   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

      b/ Registračný a prestupový poriadok bez zmien 

 

    Za: 283 hlasov   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

 c/ Disciplinárny poriadok bez zmien 

 

 Za: 283 hlasov   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

10. Vystúpenie kandidátov na predsedu SLZ 

Program pokračoval predstavením  kandidátov na predsedu SLZ  so svojím programom na 

obdobie 2016-2020.  Svoj program predniesol pán Vladimír Hurban. 

 

11. Voľba predsedu SLZ 

Návrhovo - mandátová  a volebná komisia upravila počet hlasov delegátov. Po odchode p. 

Michala Velčíka Valné zhromaždenie disponovalo 270 hlasmi z celkového počtu 391 hlasov čo 

predstavovalo 69,05% a bolo naďalej uznášania schopné. 

Za predsedu SLZ bol zvolený p. Vladimír Hurban, ktorý získal 270 hlasov. 

 

12. Predstavenie kandidátov na členov predsedníctva v SLZ 

V abecednom poradí sa predstavili postupne kandidáti na členov predsedníctva SLZ: 

Miroslav Bendík – zaslal písomnú prezentáciu, ktorú prečítal Matúš Durný 

Vladimír Bužek   

František Kundracik 

Pavol Nagy  

Kandidatúry sa vzdal p. Marian Cáder. 

 

13. Voľba členov predsedníctva SLZ 

Voľby za členov predsedníctva sa uskutočnili postupne hlasovaním o jednotlivých kandidátoch. 

Miroslav Bendík získal 270 hlasov  

Vladimír Bužek získal 230 hlasov 

František Kundracik získal 270 hlasov 

Pavol Nagy získal 44 hlasov 

Za členov predsedníctva na základe počtu hlasov boli zvolení M. Bendík, V. Bužek a F. 

Kundracik. 
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14. Predstavenie kandidátov na kontrolóra SLZ 

Z kandidátov na kontrolóra sa predstavil iba pán Durný, pani Lacúchová nebola na zasadnutí 

prítomná, ani nezaslala svoju prezentáciu.  

 

15. Voľba kontrolóra SLZ 

Voľby na kontrolóra sa uskutočnili postupne hlasovaním o jednotlivých kandidátoch. 

Matúš Durný získal 212 hlasov.    

Kristína Lacúchová získala 12 hlasov. 

Za Kontrolóra SLZ na základe počtu hlasov bol zvolený M. Durný. 

 

16. Správa návrhovo-mandátovej komisie – uznesenie 

Predseda návrhovo-mandátovej a volebnej komisie Juraj Lauko prečítal návrh uznesenia. Valné 

zhromaždenie jednohlasne schválilo uznesenie. 

        

17. Záver 

Predseda SLZ Vladimír Hurban poďakoval prítomným za účasť na Valnom zhromaždení a jeho 

rokovanie ukončil. 

 

Zapísal: Mgr. Alena Hurbanová   

 

Overil: Ing. Juraj Lauko 

 

Prílohy: 

1. Stanovy SLZ 

2. Súťažný poriadok 

3. Registračný a prestupový poriadok 

4. Disciplinárny poriadok 
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