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Zápisnica zo zasadnutia  predsedníctva SLZ 08.10.2019, Zvolen - KRONOSPAN 

 Dňa 08.10.2019 sa o 16.30 hod zišli členovia predsedníctva SLZ, hlavný kontrolór 

SLZ a generálny sekretár, aby prerokovali nasledujúce body: 

1. Dokumenty z posledného zasadnutia predsedníctva SLZ 

2. Podnety pre disciplinárnu komisiu 

3. Súťaž v Korni ( 21.03.2020 ) 

4. Kalendár súťaží pre rok 2020 

5. Preplatenie nákladov pre P.Máleka 

6. Bidding for European events pre rok 2021 

7. Lukostrelec roka 

8. CTM 

Prítomní: 

Ing. Vladimír Bužek, PaedDr. Miroslav Bendík, Mgr. Viera Hanuliaková, Jozef Bošanský, 

Ing. Oldřich Kovář, PaedDr. Jaroslav Vaľo, Ing. Tatiana Binderová. 

Po úvodnom privítaní predsedom SLZ V. Bužekom bolo zasadnutie predsedníctva 

otvorené za  účasti 5 členov predsedníctva, kontrolóra O. Kovářa a gen. sekretára J. Vaľa. 

1. Dokumenty z posledného zasadnutia predsedníctva SLZ. 

Dokument o hosťovaní bol schválený a vstúpi do platnosti 01.01.2020 

Hlasovanie: 

Za: 5 hlasov (Bužek, Bošanský, Bendík, Binderová, Hanuliaková ) 

Proti : 0 hlasov 

Zdržal sa : 0 hlasov 

- Dodatok súťažného poriadku a pravidlá Slovenského pohára. 

Bol prerokovaný nový formát Slovenského pohára bez nutnosti usporiadať finále SP (ako 

tomu bolo v predošlých rokoch) a tento bude zapracovaný do dokumentu „Dodatok súťažného 

poriadku“. 

Nakoľko nie je dodatok súťažného poriadku úplne dokončený, bolo predsedníctvom SLZ 

odporúčané tento dodatok dopracovať a predložiť na schválenie v čo najkratšom čase. 

Predsedníctvo poverilo generálneho sekretára pripraviť hlasovanie per rollam o tomto bode.  

http://www.archerysvk.sk/


    

Junácka 6, 83280 Bratislava, Tel.: +421 918 689 665,   www.archerysvk.sk,   e-mail: office@archerysvk.sk 

 

Zodpovedný za dokončenie dodatku: T. Binderová 

Termín: do 13.10.2019 

- Reprezentácia. 

Predložený dokument bol schválený. Zmeny budú vyznačené. 

Predsedníctvo po diskusii rozhodlo, že reprezentačné limity pre rok 2020 sa nebudú 

meniť. Predsedníctvo sa rozhodlo, že podporí účastníkov majstrovstiev Európy v Turecku, 

v kategórii OL, nominačné kritéria na túto súťaž sú súčasťou dokumentu. 

Hlasovanie: 

Za: 5 hlasov (Bužek, Bošanský, Bendík, Binderová, Hanuliaková ) 

Proti : 0 hlasov 

Zdržal sa : 0 hlasov 

- Registračný a prestupový poriadok. 

Dokument predsedníctvo SLZ odporučilo predložiť valnému zhromaždeniu SLZ na 

schválenie. 

- Smernica o registrácii rekordov. 

Smernica bola schválená predsedníctvom SLZ a vstúpi do platnosti 01.12.2019 

Hlasovanie: 

Za: 5 hlasov (Bužek, Bošanský, Bendík, Binderová, Hanuliaková ) 

Proti : 0 hlasov 

Zdržal sa : 0 hlasov 

- Smernica o preplácaní cestovných náhrad. 

Smernica bola schválená predsedníctvom SLZ a vstúpi do platnosti 01.12.2019 

Hlasovanie: 

Za: 5 hlasov (Bužek, Bošanský, Bendík, Binderová, Hanuliaková ) 

Proti : 0 hlasov 

Zdržal sa : 0 hlasov 
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2. Podnety pre disciplinárnu komisiu. 

V súlade s platným disciplinárnym poriadkom môže k podnetom zaujať stanovisko 

predsedníctvo takým spôsobom, že vymenuje disciplinárnu komisiu zriadenú z členov 

predsedníctva. Po preskúmaní podnetov predsedníctvo/ disciplinárna komisia odporúča 

odovzdať všetky podnety novej disciplinárnej komisii po jej uvedení do činnosti po 

nasledujúcom riadnom valnom zhromaždení SLZ. Boli podané štyri podnety.  

 

 

 

 

 

3. Súťaž v Korni. 

Predseda SLZ podal predsedníctvu SLZ informácie ohľadom dotknutej súťaže. Podrobné 

informácie o súťaži budú poslané klubom a zverejnené na webovej stránke SLZ a FB. 

Predsedníctvo SLZ vzalo podané informácie na vedomie. 

Zodpovedné osoby za organizáciu súťaže: A. Chnúrik, V. Bužek 

 

4. Kalendár súťaží pre rok 2020. 

 

Kalendár súťaží nie je kompletný, chýbajú organizátori súťaži Slovenského pohára. 

Organizátori súťaží, ktorí sa prihlásili na prvú výzvu boli zverejnení v kalendári SLZ. 

Predsedníctvo vyzve kluby na doplnenie kalendára súťaží do 18.októbra 2019 už s konkrétnymi 

dátumami. Po tomto termíne budú všetky zmeny a súťaže zverejnené.  

Zodpovedný:  J.Vaľo 

 

5. Schválenie nákladov pre P. Máleka. 

Na základe žiadosti P. Máleka a splnení podmienok o preplatení štartovného schválilo 

predsedníctvo SLZ preplatenie štartovného vo výške 233,00 € pre P. Máleka. ( MS v 3D 

lukostreľbe WA, Kanada ). 

Hlasovanie: 

Za: 5 hlasov (Bužek, Bošanský, Bendík, Binderová, Hanuliaková ) 
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Proti : 0 hlasov 

Zdržal sa : 0 hlasov 

 

6. Bidding for European events pre rok 2021/2022. 

 

Predsedníctvo sa rozhodlo vypracovať ponuku za účelom  usporiadania medzinárodnej 

súťaže na základe výzvy od World Archery Europe. SLZ má záujem o usporiadanie kola EYC 

alebo EGP. 

Zodpovedný: V.Bužek 

Hlasovanie: 

Za: 5 hlasov (Bužek, Bošanský, Bendík, Binderová, Hanuliaková ) 

Proti : 0 hlasov 

Zdržal sa : 0 hlasov 

7. Lukostrelec roka. 

Predsedníctvo dáva na vedomie, že bolo oslovené klubmi LK Reflex Žilina a LK Turzovka 

s ponukou zorganizovať podujatie Lukostrelec roka 2019 dňa 28.3.2019. Predsedníctvo túto 

ponuku prijalo. Nominácie strelcov podľa zaužívaných pravidiel z minulých rokov(max. 5 

strelcov nominovaných v kategóriách: Lukostrelec roka, Lukostrelkyňa roka, Lukostrelec so 

zdravotným znevýhodnením a Talent roka 2019) budú riešené koncom roka.  

Zodpovedná: V.Hanuliaková 

8. CTM a návrh zaradenia na nasledujúci rok 2020 do CTM. 

Predsedníctvo schválilo návrh M. Bendíka na spoločné CTM pre rok 2020 s jednou 

zodpovednou osobou a tiež schválilo návrh zaradenia mládežníckych strelcov do CTM na rok 

2020.  

Zodpovedný : M. Bendík 

Termín do 18.10.2018 

 

 

Vo Zvolene dňa 08.10.2019  

Zapísal : PaedDr. Jaroslav Vaľo  
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