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Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva Slovenského lukostreleckého zväzu online 
zo dňa 28.06.2021. Všetky prejednávané pracovné dokumenty, ktorých sa rokovanie 
týkalo, boli distribuované členom predsedníctva a prizvaným osobám v elektronickej 
forme pred zasadnutím prostredníctvom emailovej pošty. 

Prítomní: 

Vladimír Bužek, Viera Hanuliaková, Miroslav Bendík, Jozef Bošanský, Jaroslav Vaľo 

Ospravedlnení: 

Ingrid Šilonová ( prítomná na jednom hlasovaní telefonicky ), Oldřich Kovář. 

Program 

1.Úprava názvu dokumentu o antidopingu a alkohole

2. Úprava reprezentačného plánu

3. Schválenie  účastníkov  OH Tokyo

4. Dotácia pre mládež

5. Záver

http://www.archerysvk.sk/
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1.Úprava názvu dokumentu o antidopingu a alkohole. 

 

Predsedajúci predstavil nový názov smernice pre antidoping a alkohol, ktorý navrhol zmeniť 
na základe zmeny v Zákone o športe, podľa ktorého sú športové zväzy povinné upraviť svoje 
interné dokumenty ohľadom antidopingu. Nový názov smernice je „ Smernica pre kontrolu 
na alkohol počas súťaží SLZ“. 

 

HLASOVANIE: 

Poradové 
číslo 

Meno a priezvisko 
hlasujúceho 

  
ZA PROTI ZDRŽAL 

SA NEHLASOVAL 

1 Vladimír Bužek 

  

X       
2 Ingrid Šilonová      x 
3 Viera Hanuliaková X       
4 Miroslav Bendík X       
5 Jozef Bošanský X       

       

 Spolu    4 0 0 1 
 

Bod bol  schválený. 

2. Úprava reprezentačného plánu. 

 

Predsedníctvo neplánuje vyslať športovcov na výjazd EYC Bukurešť z dôvodu zmeny 
medzinárodného kalendára, konkrétne zmeny konania Majstrovstiev sveta mládeže na termín 
bezprostredne po konaní spomenutej súťaže. V tomto termíne sa uskutoční sústredenie 
mládežníckej reprezentácie nominovanej na MS mládeže vo Wroclawi.  

V. Bužek navrhol pripravenie sústredenia v dĺžke trvania 3 dní pred MS, ktoré by sa malo 
konať v čase súťaže v Bukurešti. 

Predbežne na účasť na MS Wroclaw spĺňa kritéria 13 športovcov. 

V pláne reprezentácie je aj CEC Srbsko, kde športovcov prihlási SLZ, dopravu, ubytovanie 
a stravu si zabezpečia športovci podľa už avizovaných kritérií. 

Týmto žiadame kluby, ktoré sú ochotné ponúknuť strelnicu za zvyčajných podmienok pre 
trojdňové sústredenie v týždni od 2.-7.8., aby sa prihlásili,  podmienkou je blízkosť 
ubytovacieho zariadenia. 
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HLASOVANIE: 

Poradové 
číslo 

Meno a priezvisko 
hlasujúceho 

  
ZA PROTI ZDRŽAL 

SA NEHLASOVAL 

1 Vladimír Bužek 

  

X       
2 Ingrid Šilonová      x 
3 Viera Hanuliaková X       
4 Miroslav Bendík X       
5 Jozef Bošanský X       

       

 Spolu    4 0 0 1 
 

Bod bol schválený. 

 

3. Schválenie  účastníkov  OH Tokyo. 

Na OH Tokio predsedníctvo SLZ navrhuje nominovať: 

Športovca: Denisu Baránkovú a trénera Vladimíra Hurbana ml. 

 

HLASOVANIE: 

Poradové 
číslo 

Meno a priezvisko 
hlasujúceho 

  
ZA PROTI ZDRŽAL 

SA NEHLASOVAL 

1 Vladimír Bužek 

  

X       
2 Ingrid Šilonová X      
3 Viera Hanuliaková X      
4 Miroslav Bendík X       
5 Jozef Bošanský X       

       

 Spolu    5 0 0 0 
 

Bod bol schválený. 

Nominácia bude zaslaná na SOŠV – termín ihneď. 
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4. Dotácia pre mládež. 

Vladimír Bužek predniesol informácie týkajúce sa dotácií pre mládež v SLZ. 

- Podmienkou čerpania tejto dotácie je jeden predošlý rok byť aktívnym športovcom 
a vek do 23 rokov 

- Suma vychádza z PUŠ, ktorá sa vydelí športovcom, ktorí splnili kritéria pre dotáciu 
a počet športovcov sa určí podľa stavu z predošlého roku. 

- Platí stav mládeže k 01.07.2021 a vyplácať sa začne od 01.08.2021. 
- Usmernenie na čerpanie je zverejnené na stránke SLZ v sekcii „informácie pre kluby“ 
- Suma  pre tento účel je 13 900,- €  
- Do termínu 10.07.2021 budú všetky informácie zaslané klubom na kontrolu 

HLASOVANIE: 

Poradové 
číslo 

Meno a priezvisko 
hlasujúceho 

  
ZA PROTI ZDRŽAL 

SA NEHLASOVAL 

1 Vladimír Bužek 

  

X       
2 Ingrid Šilonová      x 
3 Viera Hanuliaková X       
4 Miroslav Bendík X       
5 Jozef Bošanský X       

       

 Spolu    4 0 0 1 
Bod bol schválený. 

5. Návrhy zaslané P. Durcom, LK Turiec 

 1. Nadefinovanie reprezentačných limitov pre divíziu holých lukov. 

Reprezentačné limity sa definujú na základe výsledkov medzinárodných majstrovských súťaží 
v danej kategórii. Keďže v kategórii holý luk ešte neprebehli žiadne oficiálne medzinárodné 
súťaže s relevantnými výsledkami, nie je možne objektívne určiť výšku limitu pre túto 
kategóriu tak, aby nebola podhodnotená alebo nadhodnotená. 

Predsedníctvo sa bude zaoberať vytvorením limitov na konci prebiehajúcej vonkajšej sezóny 
v dokumentoch na sezónu 2022. 

 2. Sprístupnenie CTM pre talentovaných strelcov z HL 

Tak isto ako v predchádzajúcom bode - v mládežníckych kategóriách HL neprebiehajú a ani 
nie sú plánované žiadne majstrovské medzinárodné súťaže.  

Reprezentačná komisia pripraví na konci prebiehajúcej vonkajšej sezóny návrh a limity na 
začlenenie mládežníkov v kategórii holý luk do CTM. 

 3. Úprava rozpočtu vzhľadom na získanie miestenky na OH 

Na rozdiel od podmienok daných v roku 2020 pre nomináciu strelca na OH( nemusel to byť 
strelec, ktorý vybojoval miestenku), kde sa spomínalo pridelenie dotácie strelcovi, ktorý 
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vybojuje miestenku na OH pre Slovensko sa v roku 2021 z dôvodu krátkeho času na výber 
účastníka OH rozhodlo už na začiatku sezóny, že to bude ten strelec, ktorý miestenku vybojuje. 
Z dôvodu už aj tak tesného rozpočtu, ktorý bude pravdepodobne ešte znížený o cca 5% 
Ministerstvom školstva, z dôvodu zlej definície výpočtu PUŠ pre všetky športové zväzy, nie je 
možné ohodnotiť túto miestenku sumou, ktorá bola v rozpočte 2020 definovaná. 

Predsedníctvo sa teda rozhodlo, že prispeje D. Baránkovej na prípravu na OH kúpou 
terčovnice. 

 

 

  

 

 

Zapísal: PaedDr. Jaroslav Vaľo dňa 29.06.2021 

 

 

Predseda SLZ: Ing Vladimír Bužek dňa 29.06.2021 
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