
 
Správa návrhovo – mandátovej komisie a volebnej komisie. 

 Uznesenie Valného zhromaždenia konaného dňa 23.11.2019 vo 
Zvolene. 

 
Na Valnom zhromaždení( ďalej len VZ) sa zúčastnilo 25 klubov 

disponujúcich 834 hlasmi. Nadpolovičná väčšina hlasov predstavovala 418, 2/3 
väčšina hlasov  predstavovala 556. Valné zhromaždenie navrhlo zloženie 
návrhovo-mandátovej a volebnej komisie v zložení Juraj Lauko, Tatiana 
Binderová a Viera Hanuliaková jednohlasne počtom hlasov 834. 

  
VZ odsúhlasilo nahrávanie zasadnutia na diktafón počtom hlasov 834.  
 

K bodu 5 programu - schválenie výročnej správy za rok 2018:  
 
Podľa bodu 6.4.2.f  stanov je potrebné doplniť rozpísanie prehľadu 

nákladov položkovite a zaslať do 15.12.2019 na hlasovanie per-rollam na 
predsedov klubov. 
 
K bodu 6 programu:  
 

Bol predstavený Disciplinárny poriadok(ďalej len „DP“), odsúhlasili 
sa jeho zmeny v bodoch: 
 
6.2 – Poplatky a pokuty v disciplinárnom konaní 
 

(1) 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.  Tento bod bol odsúhlasený počtom 
hlasov 834. 

 
3.1. 2 – Zloženie disciplinárnej komisie 

bol vložený bod  3 v znení – „Členom disciplinárnej komisie ani 
odvolacej komisie nesmie byť člen predsedníctva SLZ“. Tento bod bol 
odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou hlasov počtom hlasov 583. 
 

3.1.2 – Zloženie disciplinárnej komisie 
Bolo zmenené znenie bodu (1) „Disciplinárna komisia sa skladá z 
predsedu, podpredsedu a piatich troch ďalších členov“  a odsúhlasené 
počtom hlasov 834. 

 



 
K bodu 7 programu: 
 

VZ schválilo predchádzajúce zmeny disciplinárneho poriadku a takto 
pozmenenú verziu DP VZ odsúhlasilo. 
 
K bodu 8 programu : 
 

VZ predstavilo kandidátov navrhnutých na členov disciplinárnej komisie 
( ďalej len „DK“). 
 
K bodu 9 programu: 

 
VZ schválilo navrhnutých kandidátov na členov DK, týmito sa stali 

menovite: A.CHnúrik(LK Turzovka), F.Kundracik(LKB), J.Longa (BAV), Peter 
Nagy(TJ AC Jasov) a A.Pollách (1.SŠLK Petržalka). 
 
Ďalej bola navrhnutá a schválená bola 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. Odsúhlasilo VZ nadpolovičnou väčšinou hlasov. 
 
Na miesto hospodára nebol navrhnutý žiaden kandidát. 
 
K bodu 10 programu: 
 

VZ odsúhlasilo zmenu registračného poriadku v nasledovných bodoch : 
 

- v  bode 3.4.  - a síce tak, že neaktívny člen je nahradený formuláciou „ 
nemá zaplatené členské SLZ za 2 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. 

 
Pokiaľ ide o ďalšie pripomienky: 
 

VZ schválilo návrh LKB na zmenu terčov pre vybrané kategórie lukov na 
priemer 60 cm redukovaný počtom hlasov 834. Táto zmena sa začne uplatňovať 
od halovej  sezóny  2020/2021. 
 

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. 



 
 

VZ neschválilo návrh LKB na rozdelenie príspevkov na družstvá 
v pomere 2:1 počtom hlasov 397. Zdržalo sa 94 hlasov, za návrh bolo 343 
hlasov. 

 
VZ schválilo rozdelenie dotácie pre družstvá bez rozdielu veku počtom 

hlasov 700. 
 

VZ neschválilo návrh M.Moravčíka  a  P.Durca na nákup kevlarových 
sietí, tzv.“backstopov“ počtom hlasov 633. 

 
VZ poverilo predsedníctvo SLZ nákupom alkohol testeru do februára 

2020 počtom hlasov 814. 
 

VZ neschválilo návrh M.Moravčíka  a  P.Durca na rozšírenie MSR 
v terčovej lukostreľbe mládeže o súťaž mix dvojíc počtom hlasov 413. 
 

VZ neschválilo návrh M.Moravčíka  a  P.Durca na rozšírenie MSR 
v terčovej lukostreľbe dospelých o súťaž mix dvojíc počtom hlasov 499. 
 

VZ neschválilo návrh 1.SŠLK na zrušenie SP v hale a jeho náhradu 
hodnotením rankingom počtom hlasov 834. 
 

VZ poverilo predsedníctvo SLZ upraviť hodnotenie výsledkov SP 
2019/2020 v hale len súčtom troch najlepších výsledkov z nástrelu. Bodové 
hodnotenie sa ruší počtom hlasov 834. 
 

VZ neschválilo návrh 1.SŠLK na vytvorenie kategórie V3 počtom hlasov 
639. 

VZ neschválilo návrh 1.SŠLK na rozdelenie kategórie detí do 10 rokov 
podľa pohlavia počtom hlasov 469. 
 

VZ neschválilo návrh 1.SŠLK na zrušenie výkonnostných limitov počtom 
hlasov 793. 
 

VZ odsúhlasilo zvýšenie limitov vo všetkých kategóriách a divíziách 
o 10% bodov počtom hlasov 793. 
 

VZ neschválilo návrh 1.SŠLK na zrušenie smernice o hosťovaní počtom 
hlasov 793. 
 



 
VZ neschválilo návrh M.Moravčíka na vytvorenie druhého webkalendára 

SLZ počtom hlasov 582. 
 
VZ odsúhlasilo, že oznamy predsedníctva SLZ budú zverejňované na 

webe SLZ v sekcii oznamy a zasielané mailom na predsedov klubov počtom 
hlasov 680. 
 

VZ neodsúhlasilo uverejňovanie oznamov do kalendára súťaží počtom 
hlasov 484. 
 

VZ odsúhlasilo overovateľa zápisnice v osobe Jozefa Baláža počtom 
hlasov 754. 
 
 
Vo Zvolene, dňa 23.11.2019  
 
 
 
 
 
 
   
  


