
 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SLZ  

dňa 21.9.2016 
 

Prítomní: Vladimír Hurban, Vladimír Bužek, Alena Hurbanová, Miroslav Bendík, 

František Kundracik 

 

Program:  

1. Otvorenie, doplnenie a schválenie programu. Pre prehľadnosť sú body programu 

opäť číslované od 1. Kurzívou sú označené neprerokované alebo neukončené body 

z programu predsedníctva z 8.9.2016 a 13.09.2016 

2. Majstrovstvá SR v 3D  

3. Dodatok súťažného poriadku pre rok 2017 

4. Kalendár súťaži na rok 2017 

5. Smernica pre organizovanie súťaží 

6. Reprezentácia 2017 

7. Školenie rozhodcov 

8. Smernica pre vzdelávanie a odborníkov v športe  

9. Smernica pre Centrum talentovanej mládeže SLZ 

10. Povinnosti klubov pri príprave a usporiadaní súťaží 2016 

11. Žiadosť o kompenzáciu zničených prístreškov pri Dunajskom pohári 2016 z LK Veľké 

Zálužie 

12. Stretnutie predsedov klubov 

13. Nový bankový účet 

14. ME 3D Mokrice 

 

Všetky prerokúvané dokumenty obdržali členovia predsedníctva a kontrolór e-mailom. 

 

1. Predseda SLZ privítal členov predsedníctva na zasadnutí a požiadal o doplnenie 

programu. Predsedníctvo následne jednohlasne schválilo program rokovania. 

 

2. Predsedníctvo SLZ na základe nesplnenia podmienok pre zaradenie do kalendára a 

nedodržanie pravidiel SLZ a WA, rozhodlo o nepodieľaní sa na usporiadaní 

Majstrovstiev Slovenska v 3D lukostreľbe a 3. kola Slovenského pohára v 3D 

lukostreľbe vo Varíne. Túto súťaž chápeme ako samostatnú aktivitu SLA 3D. 

Pre vyhodnotenie dlhodobej súťaže Slovenského pohára v 3D lukostreľbe sa podľa 

možností použije výsledok z prvého dňa súťaže na Medzinárodných majstrovstvách 

Slovenska 24. septembra vo Varíne. Vyhodnotenie Slovenského pohára sa uskutoční 

po dohode medzi usporiadateľom MMSR vo Varíne a pánom Kundracikom počas 

súťaže v nedeľu 25. septembra alebo v inom náhradnom termíne. 

Rozhodnutie bolo prijaté jednohlasne. 

 

 



3. Predsedníctvo schválilo Dodatok súťažného poriadku pre rok 2017. Po kontrole bude 

publikovaný na www.slz.sk . Dokument bol schválený jednohlasne. 

Z: V. Hurban        T: 26.09.2016 

 

4. Predsedníctvo SLZ schválilo termíny Majstrovstiev Slovenska pre rok 2017. 

Termíny týchto súťaží vrátane významných medzinárodných súťaží budú 

publikované na webe SLZ www.slz.sk .  

Predsedníctvo žiada kluby aby zaslali na adresu office@archerysvk.sk: 

 Návrhy na usporiadanie kvalifikačných kôl Slovenského pohára v halovej 

lukostreľbe. 

 Návrhy na usporiadanie kôl Slovenského pohára v terčovej lukostreľbe, 

termíny súťaží musia byť v termíne medzi 01.05.2017 a 20.08.2017. 

 Návrhy na usporiadanie kôl kombinovaného Slovenského pohára v terénnej a 

3d lukostreľbe. 

 Návrhy na usporiadanie MSR mládeže a dospelých v halovej lukostreľbe, 

MSR v terčovej lukostreľbe dospelých, MSR v terčovej lukostreľbe mládeže, 

MSR v terénnej a 3D lukostreľbe 

Návrhy a žiadosti na zaradenie súťaží musia byť v súlade so Smernicou pre 

organizovanie súťaží. 

Z: V. Hurban – aktualizácia kalendára súťaží   T: priebežne 

Z: predsedovia klubov – návrhy na usporiadanie súťaží T: 15.10.2016 

 

5. Predsedníctvo schválilo Smernicu pre organizovanie súťaží vrátene príloh. Po 

kontrole bude publikovaná na www.slz.sk . Dokument bol schválený jednohlasne. 

Z: V. Hurban        T: 26.09.2016 

 

6. Predsedníctvo prerokovalo koncept a program reprezentácie na roky 2017 až 2020.  

Ako základný program pre mládež na obdobie 2017 a 2018 bola stanovená príprava a 

účasť na súťažiach s cieľom kvalifikovať sa na OH mládeže a splniť príslušné 

výkonnostné limity. Kvalifikačné obdobie začína októbrom 2017 a končí v máji 

2018. Ťažiskom bude príprava strelcov narodených v rokoch 2001 až 2003. 

Pre reprezentáciu dospelých má štvorročný program za cieľ zopakovať získanie 

miesteniek na EH a OH. Rok 2017 bude zameraný výber a prípravu širšieho tímu 

športovcov schopných dosahovať potrebné výsledky a zameraný na účasť na 

medzinárodných podujatiach v Európe CEC, EGP. Ťažisko rokov 2018 a 2019 bude 

príprava na súťaže a účasť na súťažiach, ktoré umožňujú kvalifikáciu na EH 2019 a 

budú predprípravou pre kvalifikáciu na OH 2020, kde kvalifikačné obdobie začína v 

2. polovici roka 2019. 

Pre dosiahnutie týchto cieľov v terčovej lukostreľbe a rozvoj ďalších disciplín 

predsedníctvo rozhodlo o nasledovných činnostiach, úlohách a zmenách: 

 

Pripraviť nový štatút reprezentanta, spoločný pre všetky medzinárodné súťaže. 

Z: V: Hurban        T: 2.10.2016 

Zmeniť výpočet limitov a rebríčka tak, aby lepšie odzrkadľoval výkonnosť strelcov.  

Z: F. Kundracik       T: 2.10.2016 

Aktualizácia limitov pre účasť na medzinárodných súťažiach v terčovej lukostreľbe. 

Z: V. Hurban, V. Bužek      T: 2.10.2016 
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Tvorba limitov pre účasť na medzinárodných súťažiach v terénnej a 3D lukostreľbe. 

Stanovené limity budú pre rok 2017 použité na odhad výsledkov našich strelcov a 

test konceptu tvorby. V prípade pozitívneho výsledku sa pripraví ich nasadenie v 

roku 2018 prípadne 2019 aj v závislosti od priebehu kombinovaného Slovenského 

pohára v 3D a terénnej lukostreľbe. 

Z: F. Kundracik, V. Hurban     T: 2.10.2016 

Príprava materiálu „Pravidlá pre účasť na medzinárodných podujatiach 2017“ 

Z: V. Hurban, M. Bendík      T: 2.10.2016 

 

7. Školenie rozhodcov sa uskutoční v termíne 26.11.2016. Súčasťou školenia 

rozhodcov budú testy znalostí pre udeľovanie rozhodcovských tried v zmysle novej 

smernice SLZ o vzdelávaní a odborníkoch v športe. V rámci školenia bude 

uskutočnená diskusia o budúcej organizácii vzdelávania a činnosti rozhodcov ako 

príprava na vytvorenie rozhodcovskej rady. 

Z: F. Kundracik, A. Hurbanová     T: 9.10.2016 

 

8. Smernica SLZ pre vzdelávanie a odborníkov v športe. Predsedníctvo prerokovalo a 

schválilo smernicu. Po kontrole bude publikovaná na www.slz.sk . Dokument bol 

schválený jednohlasne. 

Z: F. Kundracik, V. Hurban     T: 02.10.2016 

  

9. Smernica pre Centrum talentovanej mládeže SLZ. Predsedníctvo prerokovalo a 

schválilo smernicu. Po kontrole bude publikovaná na www.slz.sk . Dokument bol 

schválený jednohlasne. Predsedníctvo jednohlasne schválilo za Manažéra CTM 

Miroslava Bendíka.  

Z: M. Bendík, V. Hurban      T: 30.09.2016 

 

10. V reakcii na tohtoročné problémy a nedostatky – chýbajúce Logo SLZ vo výsledkoch 

a rozpisoch súťaží Slovenského pohára v terčovej lukostreľbe, nesprávne a neskoro 

dodané výsledky súťaží, predsedníctvo rozhodlo o paušálnom znížení príspevku na 

čiastočné preplatenie nákladov o 10 percent pre všetkých usporiadateľov. 

Rozhodnutie bolo prijaté jednohlasne. 

 

11. Na základe žiadosti predsedníctvo rozhodlo, že suma získaná znížením príspevkov na 

čiastočné preplatenie nákladov o výške 150 Eur bude poukázaná klubu LK Veľké 

Zálužie ako kompenzácia. 

Rozhodnutie bolo prijaté jednohlasne. 

 

12. Stretnutie predsedov klubov sa uskutoční v termíne 05.11.2017. Cieľom stretnutia 

bude zoznámenie predsedníctva a predsedov klubov, prezentácia a finalizácia 

formátov súťaží, kalendára súťaží, rebríčka výsledkov a organizácia činnosti SLZ v 

ďalšom období. 

Z: A. Hurbanová,       T: 15.10.2016 

 

13. Predseda informoval o zriadení účtov v SLSP. Pre úhrady členského, poplatky za 

prestup bude používaný nový účet od 01.10.2016. Číslo  účtu bude publikované v 

Dodatku registračného a prestupového poriadku na www.slz.sk . 

Z: V. Hurban        T: 26:09:2016 
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14. Predsedníctvo vzalo na vedomie správu z ME v 3D lukostreľbe a vyjadrilo 

poďakovanie účastníkom (Peter Málek, Dušan Binder, Tatiana Binderová, Ján 

Knižka) za reprezentáciu Slovenska, SLZ a lukostreľby.  

 

 

 

Zapísal:     Alena Hurbanová 

 

Overil:    Vladimír Hurban 


