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UZNESENIE Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

SLOVENSKÉHO LUKOSTRELECKÉHO ZVÄZU 

09.04.2017, HOTEL MAXIM, Svätý Jur 

 

Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 13 fyzicky prítomných predsedov klubov. 

Kluby 1.SŠLK Petržalka a REFLEX Žilina splnomocnili svojich zástupcov. Počet hlasov, ktoré zastupovali 

delegáti bol 336 zo 437 možných, čo tvorilo nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov (77%). 

Valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné. 

 

Valné zhromaždenie: 

 

Volí: 

Členov návrhovo-mandátovej komisie - jednomyseľne 

Predseda: Juraj Lauko, členovia: Diana Hamáry-Gurová, Karel Havlíček 

 

Schvaľuje: 

1. Program Valného zhromaždenia - jednomyseľne 

 

2. Prijatie nových klubov za členov SLZ - jednomyseľne 

Danubia, Speed Arrows, TJ Sokol Trenčianske Stankovce 

 

3. Zmenu stanov SLZ podľa návrhu predsedníctva zaslaného delegátom - jednomyseľne 

 

4. Zmenu súťažného poriadku podľa návrhu predsedníctva zaslaného delegátom nadpolovičnou väčšinou za 300 

hlasov, t. j. 89,3%, proti 0 hlasov, zdržal sa 36 hlasov, t. j. 10,7% 

 

5. Pravidlá pre čerpanie príspevku uznanému športu a použitie financií z verejných zdrojov 

 podľa návrhu predsedníctva zaslaného delegátom – jednomyseľne 

 

6. Zmeny pravidiel pre určenie výšky príspevkov na činnosť klubov – jednomyseľne 

 

Neschvaľuje: 

1. zmenu súťažného poriadku – rozdelenie súčasnej kategórie veteráni na veteráni I a II. 

za 168 hlasov, t. j. 50%, čo nie je nadpolovičná väčšina, proti 168 hlasov, t. j. 50%, zdržal sa 0 hlasov 

2. rozdelenie kategórií chrobáci a mladší žiaci na základe pohlavia 

za 164 hlasov, t. j. 48,8%, čo nie je nadpolovičná väčšina, proti 24 hlasov, t. j. 7,2%, zdržalo sa 148 hlasov, t. j. 

44% 

3. zmenu registračného a prestupového poriadku 

za 25 hlasov, t. j. 7,5%, čo nie je nadpolovičná väčšina, proti 63 hlasov, t. j. 18,7%, zdržalo sa 

248 hlasov, t. j. 73,8% 

 

Ukladá: 

1. štatutárom klubov, aby sa dostavili na budúce Valné zhromaždenie, prípadne splnomocnili svojho delegáta za 

účelom uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia v zmysle nového zákona 

o športe. 

Z: štatutárni zástupcovia klubov 

2. predsedníctvu SLZ, aby zlepšilo komunikáciu s klubmi, ktoré sa posledného Valného zhromaždenia 

nezúčastnili, aby sa na budúce Valné zhromaždenie dostavili. 

Z: predsedníctvo SLZ 

 

 

Predseda návrhovo-mandátovej komisie: Juraj Lauko 
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