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UZNESENIE Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

SLOVENSKÉHO LUKOSTRELECKÉHO ZVAZU 

21.06.2016, HOTEL MAXIM,  Svätý Jur 

 

 

Valné zhromaždenie: 

Volí: 

1. Predsedu SLZ: Vladimíra Hurbana 

2. Členov Predsedníctva SLZ: Miroslava Bendíka, Vladimíra Bužeka, Františka Kundracika 

3. Kontrolóra SLZ: Matúša Durného 

 

Schvaľuje: 

1. Stanovy Slovenského lukostreleckého zväzu, so zmenami oproti návrhu: 

a. Článok 2, bod b, "podpora lukostreleckého športu mládeže, dospelých a zdravotne 

znevýhodnených" 

b. Článok 4, odsek 2 "Podmienkou členstva Člena SLZ je jeho riadne členstvo v práve 

jednom Klube SLZ." 

c. Článok 6, odsek 13,  

a.     schvaľuje program rokovania nadpolovičnou väčšinou hlasov, 

b.     rozhoduje o prijatí a zmenách Stanov SLZ dvojtretinovou väčšinou hlasov, 

c.     rozhoduje o zániku SLZ dvojtretinovou väčšinou hlasov, 

d.     potvrdzuje žiadosti o prijatie nových Klubov SLZ a Členov SLZ, ktoré v období 

medzi Valnými zhromaždeniami SLZ schválilo Predsedníctvo SLZ, a o vylúčení 

Klubov SLZ a členov SLZ zo SLZ nadpolovičnou väčšinou hlasov, 

e.     volí a odvoláva členov volebnej komisie, ktorá riadi voľby do orgánov SLZ 

podľa písm. h) tohto bodu nadpolovičnou väčšinou hlasov, 

f.       volí a odvoláva Predsedu SLZ, členov Predsedníctva SLZ a Kontrolóra SLZ 

nadpolovičnou väčšinou hlasov, 

g.     potvrdzuje vo funkcii Zástupcu športovcov SLZ nadpolovičnou väčšinou hlasov, 

h.     schvaľuje plán činnosti SLZ nadpolovičnou väčšinou hlasov, 

i.       schvaľuje Súťažný poriadok, Registračný a prestupový poriadok a Disciplinárny 

poriadok dvojtretinovou väčšinou hlasov, 

j.       schvaľuje správu o hospodárení a výročnú správu SLZ nadpolovičnou väčšinou 

hlasov, 

k.     schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti alebo nadobudnutie, zmenu či zánik 

majetkových práv v takejto spoločnosti dvojtretinovou väčšinou hlasov, 

l.       rozhoduje o akýchkoľvek iných otázkach nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

2. Súťažný poriadok so zmenami oproti návrhu: 

a. Pre súťaže v terénnej a 3D lukostreľbe sú vekové kategórie pre určenie vzdialenosti 

určované takto: 

veteráni, veteránky 50 rokov a viac 

muži a ženy  18 až 49 rokov – teda juniori, juniorky, muži a ženy 

kadeti a kadetky  13 až 17 rokov – teda starší žiaci a žiačky, kadeti a kadetky 

žiaci   do 12 rokov       – teda mladší žiaci a chrobáci 

 

b. Zostavy v terénnej lukostreľbe sú rovnaké pre vekové kategórie do 12 rokov, (mladší 

žiaci a chrobáci). Strelci strieľajú z pozície označenej bielym kolíkom. Vzdialenosti 

pre divíziu dlhých a inštinktívnych lukov sú rovnaké ako pre divíziu holých lukov. 
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Vzdialenosti pre biely kolík 

terč  neznáme vzdialenosti  známe vzdialenosti 

20cm  05–10m   05–07–10m 

40cm  10–15m   10–15–20m 

60cm  15–20m   15–20–25m 

80cm  20–25m   20–25–30m 

 

Červený kolík KL a OL muži, ženy a starší podľa vzdialeností WA 

Modrý kolík KL a OL kadeti, kadetky podľa vzdialeností WA  

HL,IL muži, ženy a starší 

Žltý kolík  HL kadeti, kadetky   podľa vzdialeností WA 

DL muži, ženy a starší 

Biely kolík KL a OL žiaci  podľa tabuľky 

 

c. Zostavy v 3D lukostreľbe sú rovnaké pre vekové kategórie do 12 rokov, (mladší žiaci 

a chrobáci). Strieľajú z pozície označenej bielym kolíkom. Maximálna vzdialenosť 

pre biely kolík je 20m. Vzdialenosti pre divíziu olympijských lukov sú rovnaké ako 

pre divíziu kladkových lukov. 

 
Červený kolík  KL a OL muži, ženy a starší maximálna vzdialenosť 45 m 

Modrý kolík  KL a OL kadeti a kadetky maximálna vzdialenosť 30 m 

   HL, DL, IL muži, ženy a starší 

Biely kolík  KL a OL žiaci   maximálna vzdialenosť 20 m 

   HL, DL, IL kadeti, kadetky a žiaci 

 

d. Súťaže usporiadané podľa pravidiel IFAA majú zostavy a vzdialenosti podľa pravidiel 

IFAA, vekové kategórie sa určujú podľa pravidiel WA a Súťažného poriadku. 

 
Červený kolík všetky divízie muži, ženy a starší podľa vzdialeností IFAA „Adult“ 

Modrý kolík všetky divízie kadeti, kadetky  podľa vzdialeností IFAA „Junior“ 

Biely kolík všetky divízie žiaci   podľa vzdialeností IFAA „Cub“ 

 

3. Disciplinárny poriadok  

4. Registračný a prestupový poriadok 

 

Ukladá: 

Predsedníctvu spracovať „Smernicu pre organizovanie súťaží“,  kde budú definované 

povinnosti organizátora a požiadavky na technické vybavenie podľa typu súťaže. 

T: 31.12.2016   Z: predsedníctvo SLZ 

Predsedníctvu spracovať systém pre pravidelné informovanie štatutárov klubov o hospodárení 

SLZ. 

T: 31.12.2016   Z: predsedníctvo SLZ 

Predsedníctvu predložiť štatutárom klubov rozpočet do 30 dní od schválenia dotácie od 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na príslušný rok. 

T: 31.12.2016   Z: predsedníctvo SLZ 

 

Predseda návrhovo-mandátovej a volebnej komisie: Juraj Lauko 
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