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ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SLOVENSKÉHO 
LUKOSTRELECKÉHO ZVÄZU 

14.11.2020, Liptovský Mikuláš 

Prítomní : 

Podľa priloženej prezenčnej listiny 

Návrh programu : 

1. Prezentácia 9:00 – 9:20
2. Otvorenie VZ
3. Schválenie programu VZ

a. Návrh a voľba návrhovo-mandátovej komisie a volebnej komisie
4. Potvrdenie prijatia nových klubov do SLZ
5. Schválenie úpravy Súťažného poriadku SLZ
6. Schválenie úpravy výpočtu príspevku na činnosť klubu
7. Úprava stanov

(článok 4.1,  článok 6.3.2,  článok 10, článok 12.1.4. článok 12.3.2)
(článok 5.1(1), článok 6.1(1)e,f,i,) návrh P. Durec, LK Turiec
(článok 5.5) návrh V. Hurban, LK Bratislava

8. Úprava Disciplinárneho poriadku SLZ - návrh V. Bužek
9. Správa Disciplinárnej komisie SLZ
10. Predstavenie kandidátov na členov do predsedníctva,  disciplinárnej komisie,

odvolacej komisie a kandidátov na hospodára v rámci SLZ
11. Voľba členov predsedníctva
12. Voľba členov disciplinárnej komisie a odvolacej komisie SLZ
13. Voľba hospodára SLZ
14. Plán činnosti SLZ na rok 2021 – návrh V. Bužek
15. Prednesenie a prerokovanie správy o činnosti vybraných predsedníctvom zriadených

komisií:
a. Trénersko-metodická komisia
b. Reprezentačná komisia

16. Prednesenie a prerokovanie správy o činnosti pracovnej skupiny pre spoluprácu so
SLA3D a SLZ

17. Prednesenie a prerokovanie správy kontrolóra v zmysle Zákona o športe
18. Prednesenie a prerokovanie správy o činnosti CTM za rok 2020
19. Odvolanie podpredsedu Disciplinárnej komisie J. Longu
20. Odvolanie predsedu Disciplinárnej komisie A. Chnúrika
21. Antidopingová kontrola v pôsobnosti lukostreleckého zväzu, diskusia k aktuálnym

pravidlám Antidopingu WADA a World Archery a Smernici o dopingovej kontrole na
alkohol.
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22. Činnosť CTM v roku 2021 a plán rozvoja mládežníckej lukostreľby, diskusia k 
smerovaniu a funkcii CTM v Slovenskom lukostreleckom zväze 

23. Návrh na odvolanie plateného kontrolóra SLZ O. Kovářa 
24. Voľba kontrolóra SLZ– návrh V. Bužek 
25. Prestávka / zasadnutie návrhovo – mandátovej komisie a volebnej komisie 
26. Správa volebnej komisie 
27. Správa mandátovej komisie – uznesenia 
28. Záver  
Body 15. a 23. návrh V. Hurban, LK Bratislava 

 
1. Prezentácia 

 
Prítomných 24 klubov disponujúcich 811 hlasmi.  
Nadpolovičná väčšina prítomných hlasov  - 406. 
2/3 väčšina prítomných hlasov – 541. 
 
 

2. Otvorenie Valného zhromaždenia SLZ. 
 

Valné zhromaždenie SLZ(ďalej len „VZ“) otvoril PaedDr. Jaroslav Vaľo, po krátkom 
privítaní a konštatovaní, že Valné zhromaždenie Slovenského lukostreleckého zväzu je 
uznášaniaschopné odovzdal slovo predsedovi Slovenského lukostreleckého zväzu –  Ing. 
Vladimírovi Bužekovi, ktorý privítal všetkých predsedov klubov a všetkých prítomných.  

 
a) Schválenie nahrávania priebehu VZ. 

 
Predseda SLZ požiadal o schválenie nahrávania zo zasadnutia, nahrávať sa bude za účelom 
spísania zápisnice, nahrávku nebude možné zverejniť a bude k dispozícií pre delegátov VZ. 
Delegát môže navštíviť kanceláriu SLZ, kde mu bude predmetná nahrávka sprístupnená na 
vypočutie. Zároveň upozornil, že žiadna iná nahrávka sa robiť nesmie. 
 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 811 hlasov 
Za: 811 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh bol schválený. 
 
 

 

http://www.archerysvk.sk/


 

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

b) Schválenie prítomnosti hostí na VZ a ich nominovanie do pracovných orgánov VZ. 
 

Predsedajúci navrhol spojenie mandátovej a volebnej komisie. 
 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 811 hlasov 
Za: 811 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh bol schválený. 

 
c) Predsedajúci navrhol možnosť delegovať do pracovných orgánom VZ aj prítomných 

hostí. 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 811 hlasov 
Za: 811 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh bol schválený. 
 
Za členov mandátovej a volebnej komisie boli navrhnutí: 
 
- Viliam Srdoš 

 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 811 hlasov 
Za: 811 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh bol schválený. 
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- František Plavý 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 811 hlasov 
Za: 811 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh bol schválený. 

 
- Miroslav Duchoň 

 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 811 hlasov 
Za: 811 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh bol schválený. 

 
Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý Jaroslav Vaľo. 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 811 hlasov 
Za: 811 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh bol schválený. 
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Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý Vladimír Hurban mladší. 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 811 hlasov 
Za: 678 hlasov 
Proti: 133 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh bol schválený. 
 
3. Schválenie programu Valného zhromaždenia Slovenského lukostreleckého zväzu 
 

 
Predsedníctvo SLZ navrhuje, aby sa každý bod programu schvaľoval zvlášť a zároveň 

umožňuje predkladateľovi konkrétneho bodu v navrhovanom programe dvojminútovú 
prezentáciu k navrhovanému bodu.. 
Nakoľko prvé tri body programu boli obligatórne, pristúpime k hlasovaniu od bodu č. 4 
navrhovaného programu VZ. 
 
Bod č. 4 VZ  
Potvrdenia prijatia nových klubov do SLZ. 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 811 hlasov 
Za: 811 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Bod programu č.4 bol schválený. 
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Bod č. 5 VZ 
Schválenie úpravy Súťažného poriadku SLZ. 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 811 hlasov 
Za: 811 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Bod programu č.5 bol schválený. 
 

Bod č.6 VZ 
Schválenie úpravy výpočtu príspevku na činnosť klubu 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 811 hlasov 
Za: 811 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Bod programu č.6 bol schválený. 

 
Bod č.7 VZ 
Úprava stanov 
 
Návrhy, ktoré prišli 20 dní pred konaním VZ a boli doplnené do k programu: 

-(článok 4.1,  článok 6.3.2,  článok 10, článok 12.1.4. článok 12.3.2)  
-(článok 5.1(1), článok 6.1(1)e,f,i,) Návrh P. Durec, LK Turiec 
-(článok 5.5) Návrh V. Hurban, LK Bratislava 

 sú schvaľované spoločne. 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 811 hlasov 
Za: 754 hlasov 
Proti: 57 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
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Bod programu č.7 bol schválený 
 

Prišiel delegát Valného zhromaždenia p. Marián Moravčík, zmenili sa počty hlasov 
prítomných delegátov. Aktuálny stav hlasov: 
 
Prítomných 25 klubov disponujúcich 914 hlasmi.  
Nadpolovičná väčšina prítomných hlasov  - 458. 
2/3 väčšina prítomných hlasov – 610. 
 

Návrh na dodatočné doplnenie bodu do stanov zaslaný niekoľko dní pred VZ, ktorý 
predstavil V. Hurban ml. ako kontra návrh na návrh predsedníctva k článku 10. 
Tento návrh sa týkal vyšpecifikovania činnosti členov predsedníctva v stanovách. 

 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 81 hlasov 
Proti: 812 hlasov 
Zdržal sa: 21 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Doplnenie dodatočne predloženého návrhu LK Bratislava nebolo schválené. 
 

 
Bod č.8 VZ 
Úprava Disciplinárneho poriadku SLZ. 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 833 hlasov 
Proti: 81 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Bod programu č.8 bol schválený. 
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Bod č.9 VZ 
Správa Disciplinárnej komisie SLZ 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 914 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Bod programu č.9 bol schválený. 

 
Body č.10,11,12,13 
Nakoľko body spolu súvisia, predsedajúci navrhol ich spojenie do jedného schvaľovacieho 
hlasovania. 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 914 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Body programu č.10,11,12,13 boli schválené. 

 
Bod č. 14 VZ 
Plán činnosti na rok 2021 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 914 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Bod programu č.14 bol schválený. 
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Bod č.15 VZ 
Prednesenie a prerokovanie správy o činnosti vybraných predsedníctvom zriadených komisií:  

a. Trénersko-metodická komisia 
b. Reprezentačná komisia 

 
K bodu programu sa vyjadril predkladateľ Vladimír Hurban mladší. 
  

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 534 hlasov 
Proti: 291 hlasov 
Zdržal sa: 89 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Bod programu č.15 bol schválený. 

 
Predsedajúci navrhol VZ schválenie a zlúčenie bodov programu č.15 a č.18(Prednesenie a 
prerokovanie správy o činnosti CTM za rok 2020), nakoľko tieto dva body spolu súvisia. 

 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 857 hlasov 
Proti: 57 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 

     Schválenie a zlúčenie bodov programu č. 15 a 18 bolo schválené. 
 
Bod č.16 VZ 
Prednesenie a prerokovanie správy o činnosti pracovnej skupiny pre spoluprácu so SLA3D 
a SLZ. 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 297 hlasov 
Proti: 617 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Bod programu č.16 nebol schválený. 
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Bod č.17 VZ 
Prednesenie a prerokovanie správy kontrolóra SLZ v zmysle Zákona o športe. 

  
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 407 hlasov 
Proti: 507 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Bod programu nebol schválený. 

 
Bod č.19 VZ 
Odvolanie podpredsedu Disciplinárnej komisie SLZ J.Longu. 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 81 hlasov 
Proti: 743 hlasov 
Zdržal sa: 90 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Bod programu č.19 nebol schválený. 

 
Bod č.20 VZ 
Odvolanie predsedu Disciplinárnej komisie SLZ A. Chnúrika. 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 81 hlasov 
Proti: 800 hlasov 
Zdržal sa: 33 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Bod programu č.20 nebol schválený. 
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Bod č.21 VZ     
  

V. Hurban ml. predstavil navrhnutý bod programu č.21. 
(Antidopingová kontrola v pôsobnosti lukostreleckého zväzu, diskusia k aktuálnym pravidlám 
Antidopingu WADA a World Archery a Smernici o dopingovej kontrole na alkohol.) 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 81 hlasov 
Proti: 730 hlasov 
Zdržal sa: 103 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Bod programu č.21 nebol schválený. 

 
Bod č.22 VZ 
 
V.Hurban ml. predstavil navrhnutý bod programu č.21. 
(Činnosť CTM v roku 2021 a plán rozvoja mládežníckej lukostreľby, diskusia k smerovaniu 
a funkcii CTM v Slovenskom lukostreleckom zväze). 
 
V. Bužek informoval, že informácie o tomto bode budú predstavené v spoločnom bode č. 15 a 
18. 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 126 hlasov 
Proti: 628 hlasov 
Zdržal sa: 160 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Bod programu č.22 nebol schválený. 
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Bod č.23 VZ 
Návrh na odvolanie plateného kontrolóra SLZ O.Kovářa. 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 81 hlasov 
Proti: 833 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Bod programu č.23 nebol schválený. 

 
Bod č.24 VZ 
Voľba kontrolóra SLZ. 
 
Vzhľadom na neschválenie bodu č.23 je voľba kontrolóra irelevantná. 
 
Dodatočne zaradenie bodu č. 26 – Návrhy LK Turiec 

LK Turiec(P. Durec) zaslal návrh rôznych bodov na diskusiu v časovom termíne. V 
neprítomnosti P. Durca predstavil tieto body M. Moravčík. 
 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 217 hlasov 
Proti: 568 hlasov 
Zdržal sa: 129 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Nový bod programu č.26 nebol schválený. 
 
Aj napriek neschváleniu návrhov P. Durca V. Bužek prezentoval názor predsedníctva k 
týmto bodom delegátom VZ: 
- Vytvorenie funkcie reprezentačného trénera: Predsedníctvo sa skôr prikláňa k názvu 

„Reprezentačný manažér“, keďže v súčasnosti nemáme ucelenú techniku trénovania a 
osoba reprezentačného trénera by s veľkou pravdepodobnosťou nebola akceptovaná 
všetkými zainteresovanými. Samozrejme kľúčovú rolu hrá aj nedostatok financí. 

- Sfunkčnenie trénersko-metodickej komisie: Predsedníctvo súhlasí, že menovaná 
komisia nefunguje podľa predstáv a má v pláne v nasledujúcom  sfunkčniť a doplniť 
túto komisiu. Viac informácii bude uvedených v správe trénersko-metodickej komisie. 
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- Zverejnenie trénerských prác: Predsedníctvo zastáva názor, že ak autor práce súhlasí 
s jej zverejnením, môže byť takto učinené. V súčasnosti sa trénerské práce 
nezverejňujú. 

- Zavedenie súťaže mix tímov na SR mládeže: Po rôznych diskusiách v priebehu 
uplynulého roku sa predsedníctvo prikláňa k názoru na zaradenie súťaže mix tímov na 
MSR mládeže, pravidlá budú upresnené v Dodatku súťažného poriadku SLZ pre rok 
2021. 

 
Body č.25, 26, 27,28 VZ 

Predsedajúci navrhol spojenie týchto bodov do jedného schvaľovacieho hlasovania. 
 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 914 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Navrhované body boli schválené. 

 
V. Hurban ml. navrhol, aby sa zaradil do programu VZ bod „diskusia“.  
 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 116 hlasov 
Proti: 638 hlasov 
Zdržal sa: 160 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh V.Hurbana mladšieho nebol schválený. 
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Schválený program valného zhromaždenia: 
 
 
 

 
1. Prezentácia delegátov 9:30 – 9:50 
2. Otvorenie VZ 
3. Schválenie programu VZ a voľba návrhovo-mandátovej komisie a volebnej komisie 
4. Potvrdenie prijatia nových klubov do SLZ 
5. Schválenie úpravy súťažného poriadku SLZ 
6. Schválenie úpravy výpočtu príspevku na činnosť klubu 
7. Úprava stanov SLZ 
8. Úprava Disciplinárneho poriadku SLZ 
9. Správa Disciplinárnej komisie SLZ 
10. Predstavenie kandidátov za členov predsedníctva SLZ 
11. Voľba členov predsedníctva 
12. Predstavenie kandidátov do disciplinárnej a odvolacej komisie 
13. Voľba členov disciplinárnej komisie a odvolacej komisie SLZ 
14. Plán činnosti SLZ na rok  2021 
15. Prednesenie a prerokovanie správy o činnosti vybraných predsedníctvom zriadených 

komisií:  
- Trénersko-metodická komisia 
- Reprezentačná komisia 
     Prednesenie a prerokovanie správy o činnosti CTM za rok 2020 
16. Prestávka – zasadnutie návrhovo-mandátovej a volebnej komisie 
17. Správa návrhovo-mandátovej a volebnej komisie - uznesenia 
18. Záver 
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4.   Potvrdenie prijatia nových klubov do SLZ 
 
O členstvo v SLZ v roku 2021 požiadali dva kluby: Luk klub POHODA 
a SportACADEMY Hlohovec 
 
Predsedajúci dal hlasovať o potvrdení prijatia oboch klubov do SLZ. 
 
Hlasovanie za prijatie Luk Klub POHODA: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 914 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Klub bol prijatý do SLZ. 
 
Hlasovanie za prijatie SportACADEMY Hlohovec: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 914 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Klub bol prijatý do SLZ. 
 

5. Schválenie úpravy Súťažného poriadku SLZ 
Návrhy na zmenu Súťažného poriadku boli zaslané v predstihu všetkým delegátom VZ.  
 
a) V. Bužek v krátkosti informoval o doplneniach, ktoré navrhuje predsedníctvo SLZ 

v Súťažnom poriadku SLZ v jednotlivých bodoch: 

Úvod: doplnenie základnej terminológie. 
Čl. 1: spresnenie vekových kategórii a ich skratiek, a zadefinovanie pri ktorej súťaži, 
ktorá kategória má aký vek 
Čl.2: Presun informácie o  Visualy impaired divízii z dodatku 
Čl.3: Zadefinovanie, aké disciplíny strieľame na Slovensku a vytvorenie prehľadnej 
tabuľky na vzdialenosti a veľkosť terča pre príslušnú kategóriu. 
Čl.4: prenesené z dodatku 
Čl.5: prenesené z dodatku, vymazaná predchádzajúca verzia a nahradená tou z dodatku 
Čl.9: v bode 6. doplnené ukončenie súťaže, hlavne kvôli situáciám v tímových  
súťažiach,  
V bode 8. Doplnené o Smernicu pre činnosť protestovej komisie tak, aby bola 
dodržaná kontinuita so smernicami. 
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Bod 9. prenesený z dodatku. 
 
b) Spoločný návrh Reflex Žilina a 1. SŠLK Petržalka 

Rozdelenie kategórie Deti do 10 rokov podľa pohlavia na chlapcov a dievčatá. 
V. Hanuliaková predstavila návrh,  vysvetlila pohľad na  danú tématiku z pohľadu 
navrhovateľov. 
V. Hurban ml. pripomienkoval návrh na rozdelenie kategórie Deti do 10 rokov 
a spomenul, že medzi deťmi v tom veku je veľmi malý fyzický rozdiel a 
súťažné porovnávanie v tomto veku medzi pohlaviami je dôležité k ďalšiemu 
rozvoju a tým pádom nevidí ako potrebné rozdeľovať túto kategóriu. 
M. Moravčík predniesol svoj pohľad k danej téme. Deti určite potrebujú motiváciu 
a je to jediná veková kategória, ktorá nie je rozdelená, čo vyzerá ako mierna 
diskriminácia. 
M. Cáderovi sa pri súčasnom rozvoji lukostreľby a náraste členskej základne javí 
prirodzené, že sa aj táto najmladšia veková kategória rozdelí na chlapcov a dievčatá.  
 
Hlasovanie za rozdelenie podľa pohlavia vekovej kategórie deti do 10 rokov 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 802 hlasov 
Proti: 112 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh na rozdelene detí do 10 rokov podľa pohlavia bol schválený 
 

c) Spoločný návrh Reflex Žilina a 1. SŠLK Petržalka 
Vytvorenie novej vekovej kategórie Veterán/Veteránka 3 pre strelcov nad 70 rokov. 
-V. Hanuliaková predstavila návrh  a vysvetlila pohľad na  danú tématiku z pohľadu 
navrhovateľov. 
 
Hlasovanie za vytvorenie vekovej kategórie Veteráni 3 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 833 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 81 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 

Návrh na vytvorenie vekovej kategórie Veteráni 3 bol schválený. 
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d) Návrh ŠK Orlík Sliač, upraviť definíciu v Článku 2 bod 2. s pôvodnej definície „HU 
–hunter zmysle definície HDH IAA ako Bowhunter“ na novú definíciu „HU –hunter 
zmysle definíci IFFA ako Bowhuter Unlimted 
 
Hlasovanie za rozdelenie podľa pohlavia vekovej kategórie deti do 10 rokov 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 914 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 

Návrh na úpravu Čl.2 bod 2. bol schválený. 

e) LK Pohoda navrhuje zmeniť vzdialenosť pre HL kadeti a kadetky na 40m. 
-V. Hurban ml. namietal, že toto je kategória, ktorá je definovaná WA a nie je ju 
možné zmeniť. Taktiež si myslí, že je potrebné, aby bola zachovaná pôvodná 
vzdialenosť, aby v prípade medzinárodnej súťaže mohli kadeti strieľať na 
vzdialenosť 50m. 
-V. Bužek na to zareagoval, že je v kompetencii delegátov VZ zmeniť túto 
vzdialenosť podľa uváženia. Ak kadeti budú chcieť strieľať na vzdialenosť 50m, 
môžu sa prihlásiť na súťaž v kategórii junior. Pripomenul, že v prvom rade ide 
o radosť zo športu a o udržanie strelcov pri lukostreľbe.  

Hlasovanie 

Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 534 hlasov 
Proti: 281 hlasov 
Zdržal sa: 90 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 

Návrh ohľadom zníženia vzdialenosti na 40 metrov pre holé luky kadeti a kadeti bol 
schválený. 

f) Návrh TJ Slávia Právnik Bratislava, ktorý bol zaslaný po termíne o úprave 
súťažných zostáv. 
 
Hlasovanie o zaradenie tohto návrhu do Súťažného poriadku 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 323 hlasov 
Proti: 225 hlasov 
Zdržal sa: 366 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Zaradenie návrhu TJ Slávia Právnik Bratislava nebolo schválené. 
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g) Návrh LK Bratislava o pevne stanovených termínoch Majstrovstiev 
Slovenskaa presunutie definície formátov Majstrovstiev Slovenska z Dodatku 
Súťažného poriadku do Súťažného poriadku a zadefinovanie, že medzi MSR 
dospelých a MSR mládeže musí byť minimálne dvojtýždňový interval. 
-V. Hurban ml. predstavil návrh, vysvetlil dôvody na zaradenie návrhu do 
Súťažného poriadku.  
-J. Longa vysvetlil pohľad na pevne stanovené termíny a ako príklad spomenul 
rezervácie športovísk, či už hál alebo vonkajších ihrísk, kde väčšina klubov je 
závislá od iných športových subjektov ako napr. futbalové kluby. 
 
Predsedajúci navrhol rozdeliť hlasovanie o tomto bode na tri samostatné hlasovania. 
 
Hlasovanie za pevne stanovené termíny dátumov Majstrovstiev Slovenska 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 81 hlasov 
Proti: 833 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh na pevne stanovené termíny dátumov Majstrovstiev Slovenska nebol 
schválený. 
 
Zadefinovanie minimálne dvojtýždňovej časovej prestávky medzi MSR mládeže 
a MSR dospelých. 
 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 112 hlasov 
Proti: 802 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh na zadefinovanie minimálne dvojtýždňovej časovej prestávky medzi MSR 
mládeže a MSR dospelých nebol schválený. 
 
Hlasovanie za presunutie formátov MSR z Dodatku súťažného poriadku SLZ 
do Súťažného poriadku SLZ. 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 81 hlasov 
Proti: 833 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
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Návrh za presunutie formátov MSR z Dodatku súťažného poriadku SLZ do 
Súťažného poriadku SLZ nebol schválený. 
 
M. Moravčík navrhol na zmenu v článku 9 bod 7. o predĺžení lehoty na zaslanie 
výsledkovej listiny z pôvodných 3 dní na 5 dní. 
 
Hlasovanie 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 914 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Predĺženie bolo schválené. 
 
Po prezentácii a diskusii k jednotlivým návrhom predsedajúci dáva hlasovať 
o celom dokumente Súťažný poriadok tak ako bol prezentovaný a prediskutovaný. 
 
Hlasovanie 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 914 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Súťažný poriadok ako bol prezentovaný a prediskutovaný bol schválený. 

 
6. Schválenie úpravy výpočtu príspevku na činnosť klubu 

V. Bužek predstavil návrhy na aktualizáciu výpočtu príspevku na činnosť klubu.  

V súčasnom výpočte sa nezarátavajú počty účasti pre domácich strelcov klubov, ktoré 
organizovali dané kolo SP.  Je to diskriminačné voči klubom, ktoré sú ochotné 
organizovať kolá SP. 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 893 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 21 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Úprava výpočtu príspevku na činnosť klubu bola schválená. 

 
 

http://www.archerysvk.sk/


 

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

7. Úprava stanov SLZ 

Návrh Predsedníctva SLZ 

Čl. 4.1 Doplnenie súčasného bodu 4.1 b) funkčné obdobie členov predsedníctva, ktorí sú 
volení počas funkčného obdobia predsedu SLZ (v prípade zániku mandátu niektorého 
z členov podľa 6.2. (3))je funkčné obdobie takéhoto člena predsedníctva na dobu do konca 
funkčného obdobia aktuálneho predsedu SLZ. Nevzťahuje sa na zástupcu športovcov v 
predsedníctve.  

Odôvodnenie: Zjednotenie volebného obdobie pre všetkých členov predsedníctva tak, aby 
bola vytvorená kontinuita predsedníctva. 

-M. Moravčík prezentoval názor P. Durca, ktorý bol zaslaný mailom. 

-O. Kovář rozprával o príklade dĺžky funkčného obdobia so Slovenskej kanoistike. 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 0 hlasov 
Proti: 184 hlasov 
Zdržal sa: 730 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh nebol schválený. 

 

Návrh P. Durec, LK Turiec 

5.1 (1) terajšie znenie Riadne VZ sa koná najmenej raz ročne, najneskôr v mesiaci, v ktorom 
sa uskutočnilo predošlé riadne VZ 

5.1 (1) navrhované znenie Riadne VZ sa koná v marci.  

Zdôvodnenie: Ako aj z návrhu programu rozoslaného 23.10.2020 vidieť, novembrový termín 
VZ je nevhodný. Nie je možné uzavrieť rok 2020 (výročná správa, účtovníctvo) ani nie sú 
pripravené základné dokumenty pre rok 2021 (plán činnosti, rozpočet). Príslušné dokumenty 
sa následne schvaľujú per rollam, chyby sa odstraňujú počas hlasovania, je to zmätočné. 
Napríklad s výročnou správou sú chronické problémy (tento rok predložená v septembri(!) 
bez predchádzajúcej diskusie, s chybami).V marci je reálne aby bol predchádzajúci rok 
administratívne uzatvorený. Zároveň je už známy aj príspevok od štátu, aj medzinárodný 
súťažný kalendár. Nebol by teda problém prejednať ani plán činnosti a rozpočet. 

- V. Bužek, upresnil podmienky k organizovaniu VZ podľa zákona o športe, kde riadne 
VZ musí byť organizované najneskôr v mesiaci rok po poslednom VZ. Organizovanie 
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VZ v jesennom termíne je jednoduchšie z hľadiska voľnejšieho programu 
predsedníctva a celej športovej obce SLZ, keďže je to medzisezónne obdobie. 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 0 hlasov 
Proti: 730 hlasov 
Zdržal sa: 184 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh nebol schválený. 

 

Návrh V. Hurban, LK Bratislava 

Doplniť článok 5.5 Právomoci VZ v (2) odseku o bod  

j) vstup SLZ do organizácie združujúcej športové zväzy alebo inej športovej organizácie a o 
vystúpení SLZ z organizácie, ktorej je členom. 

Následne v bode i) na konci riadku nahradiť „ . “ (bodku) „ , “ (čiarkou) 

Odôvodnenie: Členstvo v iných organizáciách zásadným spôsobom ovplyvňuje činnosť SLZ a 
je v určitých momentoch dôvodom pre jeho existenciu. Vystúpenie z konkrétnej športovej 
organizácie by sa v dalo v určitých prípadoch prirovnať k likvidácii SLZ a z tohto dôvodu by 
o tom rovnako mal rozhodovať najvyšší orgán a tým je Valné zhromaždenie. 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 184 hlasov 
Proti: 661 hlasov 
Zdržal sa: 69 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh nebol schválený. 
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Návrh P. Durec, LK Turiec 

6.1 (1) e) terajšie znenie 
Právomoci Predsedníctva SLZ sú- navrhuje a schvaľuje rozpočet SLZ 
 
navrhované znenie 
- navrhuje rozpočet SLZ  
 
zároveň do 5.5 (1) 
Právomoci VZ - hlasovanie nadpolovičnou väčšinou.. doplniť za písmeno e)  
- schvaľuje rozpočet SLZ 
 
Zdôvodnenie: Tvorba, zmeny a dodržiavanie schváleného rozpočtu nepodliehajú nijakej 
kontrole členskej základne. Navrhovaná zmena by umožnila členskej základni aspoň zoznámiť 
sa s dôvodmi predsedníctva na plánovanie výdavkov (povedzme sústredení). 
 
-O. Kovář uviedol príklad zo Slovenskej kanoistiky, kde rozpočet schvaľuje konferencia 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 81 hlasov 
Proti: 638 hlasov 
Zdržal sa: 195 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh nebol schválený. 
 

Návrh P. Durec, LK Turiec 

6.1 (1) Právomoci Predsedníctva... za písmeno d) doplniť 
- predkladá VZ plán činnosti SLZ 
 
Zdôvodnenie: O pláne činnosti sa v stanovách hovorí v 5.5 (1) c) a v 6.1 (1) c), nikde však nie 
je explicitne uvedené povinnosť Predsedníctva tento plán predložiť. Ide o odstránenie 
nedostatku stanov. 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 265 hlasov 
Proti: 468 hlasov 
Zdržal sa: 181 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh nebol schválený. 
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Návrh P. Durec, LK Turiec 

6.1 (1) f) terajšie znenie 

Právomoci predsedníctva SLZ sú 

- vytvára a zverejňuje dodatok Súťažného poriadku, ktorý upravuje podmienky účasti na 
súťažiach organizovaných SLZ a ich hodnotenie. 

navrhované znenie 

- vytvára a zverejňuje dodatok Súťažného poriadku, ktorý spresňuje podmienky účasti na 
súťažiach organizovaných SLZ a ich hodnotenie. Dodatok súťažného poriadku nesmie meniť 
ustanovenia Súťažného poriadku. V prípade rozporu medzi dokumentami sú platné 
ustanovenia Súťažného poriadku. 

Zdôvodnenie: Doterajšou bežnou praxou bolo, že Dodatok obsahoval ustanovenia v rozpore 
so Súťažným poriadkom (napríklad odlišné súťažné zostavy), čím sa v rozpore so stanovami 
obchádzala kompetencia VZ schvaľovať zmeny takéhoto charakteru. Účelom navrhovanej 
zmeny je takýmto praktikám do budúcna predchádzať. 

-V. Bužek vysvetlil zmysel a funkciu Dodatku súťažného poriadku SLZ,  ktorý 
upresňuje alebo operatívne obmieňa pravidlá súťažného poriadku v priebehu roku. 
Následne na ďalšom VZ sú tieto zmeny zakomponované po ich schválení delegátmi 
VZ do Súťažného poriadku.  

- M. Moravčík nesúhlasí s tým, že Dodatok môže meniť pravidlá alebo definície. 
Spomína na príklad, na ktorý si nevie spomenúť. Súťažný poriadok by mal byť podľa 
neho nadradený nad Dodatok súťažného poriadku SLZ. 

 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 184 hlasov 
Proti: 661 hlasov 
Zdržal sa: 69 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh nebol schválený. 
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Návrh P. Durec, LK Turiec 

6.1 (1) i) terajšie znenie 

Právomoci predsedníctva SLZ sú 

- vytvára a zverejňuje smernice pre oblasti pôsobnosti SLZ, ktoré nie sú vo výslovnej 
kompetencii iných orgánov SLZ 

navrhované znenie- vytvára a zverejňuje smernice pre oblasti pôsobnosti SLZ, ktoré nie sú vo 
výslovnej kompetencii iných orgánov SLZ. Smernice môžu byť účinné najskôr 14 dní od ich 
zverejnenia. 

Zdôvodnenie: Viackrát sa stalo, že prijatá smernica začala platiť bezodkladne, čo členom 
znemožňuje si ju naštudovať a pripraviť sa na prípadné zmeny. Signifikantým príkladom je 
smernica o oblečení, ktorej účinnosť sa následne posúvala. Účelom navrhovanej zmeny je 
takýmto situáciám do budúcna predchádzať. 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za:815  hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 99 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh bol schválený 

 

Návrh Predsedníctvo SLZ 

Čl. 6.3  

Vloženie nového bodu 3 a posunutie číslovania existujúcich bodov. 

Nové znenie bodu (3): 

Zástupca športovcov v predsedníctve je volený na účastníkmi Majstrovstiev Slovenska v 
terčovej lukostreľbe s pomedzi kandidátov podľa bodu 6.3.(2) 

Odôvodnenie: 

Vyjasnenie situácie ohľadom voľby zástupcu športovcov v predsedníctve SLZ. Nie je jasne 
dané ako voľba prebieha, a kto volí zástupcu športovcov v predsedníctve. 
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Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 914 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh bol schválený. 
 

Čl. 10. 

Vypustenie celého článku zo stanov. Následné posunutie číslovania ostatných bodov. 

Odôvodnenie: 

Nezáujem členskej základne o túto pozíciu, nedostatok dobrovoľníkov na túto funkciu a 
každoročná nutnosť organizovať VZ spojené s voľbou člena predsedníctva. 

V. Hurban ml.navrhuje zatraktívniť túto funkciu a dať jej hlasovacie právo v predsedníctve. 
A ponechať tento článok v stanovách. 

J. Longa spomenul príklady z ostatných športových zväzov, kde funkcia hospodára je 
pracovnou pozíciou.  

M. Moravčík navrhuje, že ak sa na túto funkciu nikto nehlási, tak ju treba ponechať 
v stanovách a každoročne vyhlasovať nomináciu až do doby, keď sa nájde kandidát.  

M. Moravčík sa uisťoval, či túto funkcia nie je nutné mať vzhľadom na Zákon o športe. 

M. Hurban ml. si myslí že súčasné predsedníctvo má problém s výkazmi a navrhuje ponechať 
túto funkciu. 

 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 702 hlasov 
Proti: 184 hlasov 
Zdržal sa: 28 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh bol schválený. 
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Čl. 12.1 (4) 

(4) Disciplinárna komisia  sa skladá z predsedu, podpredsedu a piatich troch ďalších členov. 

Odôvodnenie: 

Zníženie počtu členov v Disciplinárnej komisii z dôvodu nedostatočného počtu dobrovoľníkov 
na túto pozíciu spomedzi členov SLZ a sfunkčnenie činnosti komisie. 

V. Hurban ml. navrhuje zvýšiť navrhovaný celkový počet na 6, keďže je dostatočný počet 
kandidátov. 

Predsedajúci dal hlasovať podľa návrhu pána Hurbana ml. aby Disciplinárna komisia SLZ 
mala celkový počet členov šesť. 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za:  81 hlasov 
Proti: 730 hlasov 
Zdržal sa: 103 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh V. Hurbana z 7 na 6 členov DK nebol schválený. 

 

      Hlasovanie za návrh predsedníctva z celkového počtu 7 na 5 členov DK. 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za:  730 hlasov 
Proti: 81 hlasov 
Zdržal sa: 103 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh bol schválený. 
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Čl. 12.3 (2),  

(4) Odvolaciu komisiu tvorí predseda, podpredseda a piati traja členovia. 

Odôvodnenie: 

Zníženie počtu členov v odvolacej komisii z dôvodu nedostatočného počtu dobrovoľníkov na 
túto pozíciu spomedzi členov SLZ a sfunkčnenie činnosti komisie. 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 730 hlasov 
Proti: 81 hlasov 
Zdržal sa: 103 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh bol schválený. 
 

Hlasovanie VZ o odsúhlasení zmien stanov SLZ ako celku. 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 833 hlasov 
Proti: 81 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Návrh zmien stanov SLZ ako celok bol Valným zhromaždením schválený. 
 
8. Disciplinárny a odvolací poriadok. 

 
Na základe schválenia bodov o Disciplinárnej komisii SLZ a Odvolacej komisii SLZ 
v stanovách je návrh na - Nové znenie:  
 

3.1.2(1) 

Disciplinárna komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a piatich troch ďalších členov. 

3.2.2 

Odvolacia komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a piatich troch členov komisie. 
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Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 730 hlasov 
Proti: 81 hlasov 
Zdržal sa: 103 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Bod č.8 bol schválený. 
 
9. Schválenie správy Disciplinárnej komisie. 

 
Správu Disciplinárnej komisie predniesol jej predseda Alojz Chnúrik a je prílohou zápisnice. 
K správe sa vyjadril V.Hurban ml., F.Plavý a J.Longa – podpredseda DK. 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 833 hlasov 
Proti: 81 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 

Správa Disciplinárnej komisie bola schválená. 
 
Predseda Disciplinárnej komisie navrhol prijať uznesenie o vyčlenení finančných prostriedkov 
z rozpočtu Slovenského lukostreleckého zväzu pre právne zastupovanie a prípadné súdne trovy 
vzhľadom k prebiehajúcim disciplinárnym konaniam vo výške 10.000 .- EUR. 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 833 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa 81  hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 

 
 
Valné zhromaždenie Slovenského lukostreleckého zväzu prijalo uznesenie č.1/2020 
o vyčlenení finančných prostriedok na krytie súdnych trov a právneho zastupovania, zakúpenie 
nahrávacieho prístroja, preplatenie cestovných náhrad, zaplatenie honorára stenografovi a 
prenájom priestorov vo výške 10.000 .- EUR. 
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10. Predstavenie kandidátov do predsedníctva Slovenského lukostreleckého zväzu 

 
Prezentácie kandidátov: 
- PaedDr. Miroslav Bendík 
- Ingrid Šilonová ( neprítomná, prezentovala sa iba jej prezentácia predsedom SLZ ) 

 
 

11. Voľba členov predsedníctva: 
 
PaedDr. Miroslav Bendík 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 833 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 81 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
PaedDr. Miroslav Bendík bol zvolený za člena predsedníctva Slovenského lukostreleckého 

zväzu. 
 
Ingrid Šilonová 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 914 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Ingrid Šilonová bola zvolená za členku predsedníctva Slovenského lukostreleckého zväzu. 
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Predstavenie členov Disciplinárnej komisie. 

 
Predstavenie a prezentácia kandidátov za členov do Disciplinárnej komisie: 
 
Prezentácia kandidátov: 
 
- Martin Polakovič 
- Pavel Braso 

 
Voľba členov do Disciplinárnej komisie: 
 
p. Polakovič 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 161 hlasov 
Proti: 187 hlasov 
Zdržal sa: 566 hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Pán Polakovič nebol zvolený za člena Disciplinárnej komisie Slovenského lukostreleckého 

zväzu. 
 
p. Braso 
 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 788 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 126  hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Pán Braso bol zvolený za člena Disciplinárnej komisie Slovenského lukostreleckého zväzu. 
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12. Predstavenie kandidátov do Odvolacej komisie Slovenského lukostreleckého 

zväzu. 
 
- P. Viliam Srdoš 
- P. Juraj Duchoň 
- P. Stanislav Gažík – predstavil predseda SLZ v jeho neprítomnosti 
- P. Pavol Durec – predstavený v jeho neprítomnosti 
- P. Boris Baláž – predstavený v jeho neprítomnosti 
- P. Libor Kubíček st. – predstavený v jeho neprítomnosti 
 
13. Hlasovanie voľby kandidátov do odvolacej komisie. 

 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia 914 hlasov 
 

Počty hlasov voľby Odvolacej komisie Slovenského lukostreleckého zväzu 
       

P.Č. Meno a priezvisko Za  Proti Zdržal sa Nehlasoval spolu hlasov 
       
1 Boris Baláž 821 81 12 0 914 
2 Juraj Duchoň 914 0 0 0 914 
3 Pavol Durec 220 381 313 0 914 
4 Stanislav Gažík 886 0 28 0 914 
5 Libor Kubíček 669 0 245 0 914 
6 Viliam Srdoš 473 0 441 0 914 

 
Vyhlásenie výsledkov volieb do Odvolacej komisie. 

 
Za členov Odvolacej komisie boli zvolení: 
 
1. Juraj Duchoň s počtom hlasov 914 
2. Stanislav Gažík s počtom hlasov 886 
3. Boris Baláž s počtom hlasov 821 
4. Libor Kubíček s počtom hlasov 669 
5. Viliam Srdoš s počtom hlasov 473 

 
P.Durec do Odvolacej komisie SLZ zvolený nebol, za jeho zvolenie bolo 220 hlasov. Potrebný 
počet hlasov na zvolenie, t.j. viac ako 50% prítomných hlasov VZ( minimálne 458 hlasov) 
nezískal. 
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14.  Plán činnosti SLZ na rok 2021 

 
Plán činnosti Slovenského lukostreleckého zväzu predstavil predseda SLZ a je priložený 
v prílohe tejto zápisnice. 
 
K plánu činnosti sa vyjadrili 
 
- V.Hurban ml. 
- M.Bendík 
- V.Bužek 

 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 914 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa 0  hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 
 
Plán činnosti Slovenského lukostreleckého zväzu na rok 2021 bol schválený. 

 
 

15. Prednesenie a prerokovanie správy o činnosti vybraných predsedníctvom 
zriadených komisií 

 
Správu o činnosti trénersko-metodickej komisií predniesol V. Bužek, predseda Slovenského 
lukostreleckého zväzu.  
Správu o činnosti reprezentačnej komisie a CTM predniesol M. Bendík, predseda 
reprezentačnej komisie 
Správy sú v prílohe tejto zápisnice. 
 

 
T. Binderová požiadala o slovo, následne sa poďakovala ako odstupujúci člen z 
predsedníctva všetkým prítomným a delegátom SLZ za podporu počas obdobia, ktoré 
strávila ako člen predsedníctva. 
 
Prestávka, príprava správy mandátovej a volebnej komisie. 
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16. Prestávka. 
17. Správa mandátovej a volebnej komisie. 

 
Správu mandátovej a volebnej komisie predniesol p. Miroslav Duchoň. 
 

Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 914 hlasov 
Za: 914 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa 0  hlasov 
Nehlasoval: 0 hlasov 

 
Správa mandátovej a volebnej komisie bola schválená. 
 

18.  Záver 
 
Predseda Slovenského lukostreleckého zväzu p. Vladimír Bužek poďakoval zúčastneným 
a ukončil Valné zhromaždenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: 
PaedDr. Jaroslav Vaľo dňa 25.11.2020 
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