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UZNESENIE Z MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 
SLOVENSKÉHO LUKOSTRELECKÉHO ZVAZU 

22.06.2021, KONANÉHO ONLINE 

Valné zhromaždenie: 

Schvaľuje: 
1. Zmenu stanov Slovenského lukostreleckého zväzu, na základe návrhu predsedníctva SLZ

Čl. 11. 3 odsek 6 sa vypúšťa druhá veta:
Odvolacia komisia má všeobecný senát a dopingový senát, ktorého zloženie musí byť v súlade s § 92

ods. 2 až 4 zákona č. 440/2015. 

Čl. 11. 3 odsek 7 sa vypúšťa : Dopingový senát Odvolacej komisie má najmenej troch členov a 
rozhoduje iba vo veciach porušenia antidopingových pravidiel.  

Čl. 11. 3 odsek 8 sa vypúšťa slovo: Všeobecný a druhá časť vety a rozhoduje o odvolaniach vo všetkých 
veciach, okrem vecí týkajúcich sa porušenia dopingových pravidiel.  
Nové znenie: Senát Odvolacej komisie má najmenej troch členov.  

Zároveň sa mení číselné označenie čl. 11.3 ods.8 na 11.3 ods. 7 a pôvodné označenie článku 11.3 ods. 9 na 
označenie 11.3 ods. 8  

Článok 14 – vypúšťa sa slovo dopingu: Opatrenia proti dopingu, manipulácii priebehu a výsledku súťaží 
a proti negatívnym javom v športe  
Nové znenie: Opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledku súťaží a proti negatívnym javom v športe.  

Článok 14.1 - vypúšťa sa celý 
14.1 - Opatrenia proti dopingu  
(1) SLZ proti dopingu postupuje v súlade s pravidlami Svetovej antidopingovej organizácie (WADA), World
Archery, Medzinárodného olympijského výboru (MOV), Slovenského olympijského výboru (SOV) a
Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky (ADA SR).
(2) SLZ prijíma za svoje a jedná podľa zásad Slovenského národného antidopingového programu ADA SR.
(3) SLZ uznáva právomoci a zodpovednosť ADA SR za prijatie Národného antidopingového programu a
uplatňovanie antidopingových pravidiel (vrátane vykonávania testovania) a spolupracuje a podporuje ADA SR
pri tejto činnosti.
(4) SLZ uznáva, riadi sa a uplatňuje rozhodnutia v súlade s týmito antidopingovými pravidlami, vrátane
rozhodnutí pojednávacích komisií udeľujúcich sankcie jednotlivcom patriacich pod ich jurisdikciu.

Doterajší článok 14.2 sa nahrádza číslom 14.1 a článok 14.3 sa nahrádza číslom 14.2 

2. Zmenu Disciplinárneho poriadku Slovenského lukostreleckého zväzu, na základe návrhu
predsedníctva SLZ

Čl- 3.2.3 sa vypúšťa bod (4) 

Dopingový senát odvolacej komisie má najmenej troch členov a rozhoduje o odvolaniach iba vo veciach 
porušenia antidopingových pravidiel. Zloženie dopingového senátu musí byť v súlade s § 92 ods. 2 až 4 Zákona 
č. 440/2015 Z. z.  

existujúce body (5) až (9) sa prečíslujú na bod (4) až (8). 
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Čl. 4.1 bod 2, odsek k) sa vypúšťa  

 
oznámenie alebo správa Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky o porušení antidopingových pravidiel.  

 
Čl. 4.3 bod 5 sa vypúšťa  

 
Na prerokovaní veci porušenia antidopingových pravidiel má právo byť prítomný zástupca Antidopingovej 
agentúry Slovenskej republiky. Disciplinárna komisia je povinná Antidopingovej agentúre Slovenskej republiky 
oznámiť termín a miesto prerokovania veci.  
 
Existujúce body 6. až 11. sa prečíslujú na body 5. až 10. 
 

 Čl. 4.4. bod 5. a 6. sa vypúšťajú  
 
(5) Rozhodnutie disciplinárnej komisie o uložení disciplinárnej sankcie vo veci porušenia antidopingových 
pravidiel obsahuje aj náležitostí v zmysle § 93 ods. 1 až 4 Zákona č. 440/2015 Z. z.  
(6) V konaní vo veci porušenia antidopingových pravidiel disciplinárna komisia doručí bezprostredne po vydaní 
rozhodnutia kópiu spisu prejednávanej veci Antidopingovej agentúre Slovenskej republiky.  
 
Existujúci bod 7. sa prečísluje na bod 5.  
 

Čl. 5.1. bod 6 sa vypúšťa  
 
Na prerokovaní veci porušenia antidopingových pravidiel má právo byť prítomný zástupca Antidopingovej 
agentúry Slovenskej republiky. Odvolacia komisia je povinná Antidopingovej agentúre Slovenskej republiky 
oznámiť termín a miesto prerokovania veci. 
 

Čl. 5.2. bod 2 sa vypúšťa  
 
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie vo veci porušenia antidopingových pravidiel môže okrem osôb 
uvedených v ods. 1 podať odvolanie aj Antidopingová agentúra Slovenskej republiky.  
 
Existujúci bod 3 sa prečísluje na bod 2.  
 

Čl. 5.5. bod 8 sa vypúšťa  
 
V konaní vo veci porušenia antidopingových pravidiel disciplinárna komisia doručí bezprostredne po vydaní 
rozhodnutia kópiu spisu prejednávanej veci Antidopingovej agentúre Slovenskej republiky.  
 

Čl. 8.2 v bode (1) odsek a) sa vypúšťa  
 
Existujúci odsek b) a c) sa prečíslujú na a) a b) a) dopingové,  
 

Čl. 8.2.1. celý odsek sa vypúšťa  
 
Nasledujúce existujúce odseky 8.2.2. a 8.2.3. sa prečíslujú na 8.2.1. a 8.2.2. 
 

Čl. 9.4. celý článok sa vypúšťa  
 
Následné články sa prečíslujú  
 

Čl. 9.7. bod (11) sa vypúšťa  
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V prípade dopingových previnení je rozsah disciplinárnych sankcií stanovený Antidopingovými pravidlami SR 
existujúci bod (12) sa prečísluje na bod (11). 
 

3. Výročnú správu za rok 2020 
 
 
Prijíma za riadnych členov Slovenského lukostreleckého zväzu kluby: 
 
 Horehronské luky 

X10 Academy - 1.Lukostrelecká akadémia 
 
 
Ukladá: 
 

Predsedníctvu nadefinovanie reprezentačných limitov pre divíziu holých lukov. 
 
Predsedníctvu sprístupnenie CTM pre talentovaných strelcov z HL. 
 
Predsedníctvu spracovať úpravu rozpočtu vzhľadom na získanie miestenky na OH. 

 
 
Návrhovo-mandátová a volebná komisia: P. Nagy, V. Hurban 
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