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Zápisnica z hlasovania predsedníctva Slovenského lukostreleckého zväzu per 
rollam vyhláseného 3.3.2022, koniec hlasovania 5.3.2022 o 12:00 hod. – hlasovali všetci 
členovia predsedníctva. Všetky prejednávané pracovné dokumenty, ktorých sa 
hlasovanie týkalo boli distribuované členom predsedníctva a prizvaným osobám v 
elektronickej forme pred zasadnutím prostredníctvom emailovej pošty. 

Dňa 3.3.2021 boli členovia predsedníctva prostredníctvom emailu požiadaní 
o schválenie nasledujúceho bodu v hlasovaní per rollam.

Hlasovanie č.1: 

Prostriedky pre Mix družstvo musí rozdeliť SLZ. Po dohode s reprezentačnou komisiou Vám 
predkladáme návrh na rozdelenie týchto prostriedkov v roku 2022 a 2023 ( alokácia do top 
tímu je na dva roky s opciou podľa výsledkov po prvom roku ). 

Prerozdelenie finančných prostriedkov Top teamu na rok 2022 a 2023 

Vzhľadom na to, že J. Duchoň a D. Baránková sa zaslúžili o tieto prostriedky svojim 

výkonom na ME v Antalyi,  prerozdelenie bude nasledovné: 

1. Juraj Duchoň 50% 

2. Denisa Baránková  25%  (prihliadajúc k individuálnej dotácií od top teamu) 

3. Reprezentačné družstvo   25%

Pre rok 2022 to je : 
1. Juraj Duchoň  7500,- e na prípravu na tento rok
2. Denisa Baranková  3750,- e na prípravu na tento rok
3. Reprezentačné družstvo 3750,- e sa prerozdelí na zahraničný pretek pred ME v Mníchove,
kde sa budú strieľať družstvá, konkrétne EGP Plovdiv a to nasledovne :
Na EGP je prihlásených 8 lukostrelcov OL – 5x OLM a 3x OLZ. Dvaja z nich, D. Baranková
a J. Duchoň, už majú pridelené prostriedky. Pre zvyšných 6 strelcov sa prostriedky
prerozdelia rovnomerne, a to po 625,- e na osobu.

V prípade, ak by mal účastník EGP Plovdiv strelený A limit, tieto prostriedky môže použiť 
na preteky ako sú AWC, resp.  sústredenie podľa svojho uváženia ako prípravu na ME 
Mníchov.  

Pre rok 2023 budú sumy upravené podľa výšky odsúhlasených prostriedkov Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu rovnakým spôsobom (podľa vyššie uvedeného 
percentuálneho kľúča). Tento kľúč na prerozdelenie prostriedkov sa zachová, zmeniť sa môže 
v prípade, ak by sa dotácia navýšila vďaka dosiahnutiu lepšieho výsledku v družstvách na 
súťažiach spadajúcich pod dané kritériá. 
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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 Juraj Duchoň X 

Spolu 5 0 0 0 

Bod číslo 1 bol jednohlasne schválený. 

Zapísal: PaedDr. Jaroslav Vaľo dňa 7.03.2022 

Predseda SLZ: Ing Vladimír Bužek dňa 7.03.2022 
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