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Zápisnica z hlasovania predsedníctva SLZ 22.01.2020, rokovanie prostredníctvom 
konferenčného hovoru SKYPE. 

Dňa 22.01.2020 sa prostredníctvom SKYPE spojili členovia predsedníctva SLZ, aby 
prerokovali nasledujúce body: 

1. Schválenie nových rozhodcov
2. Rozpočet 2020 a stav na účtoch SLZ
3. Úprava limitov na výjazdy
4. Lukostrelec roka 2019
5. Úprava dokumentu “Pravidlá pre reprezentáciu a účasť na medzinárodných podujatiach
2020“

Prítomní: 

Ing. Vladimír Bužek, PaedDr. Miroslav Bendík, Jozef Bošanský, Mgr. Viera Hanuliaková, Ing. 
Tatiana Binderová, PaedDr. Jaroslav Vaľo 

Ospravedlnený: Ing. Oldřich Kovář 

Úvod. 

Po úvodnom privítaní všetkých zúčastnených predsedom SLZ V. Bužekom bolo 
zasadnutie predsedníctva otvorené a realizované prostredníctvom SKYPE za účasti 5 členov 
predsedníctva a gen. sekretára J. Vaľa . 

Program: 

1. Schválenie nových rozhodcov

Komisia rozhodcov predložila predsedníctvu zoznam rozhodcov, ktorí splnili
podmienky získania alebo udržania kvalifikácie. 

Predsedníctvo schválilo zoznam aktuálnych rozhodcov v predloženom zozname. 

Zoznam je aktualizovaný na webovom sídle SLZ. 

Zoznam rozhodcov bol schválený 

Hlasovanie 

ZA V. Bužek, T.Binderová, M.Bendík, J.Bošanský, V.Hanuliaková
PROTI - 
ZDRŽAL SA - 
NEHLASOVAL -
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2. Rozpočet SLZ na rok 2020 a stav na účtoch k 22.1.2020

V. Bužek predniesol návrh čerpania rozpočtu a informoval predsedníctvo o zostatkoch
na účtoch SLZ ku dňu stretnutia. 

- dotačný účet so zostatkom – 4 528,94 Eur
- vlastný účet so zostatkom – 28 181,88 Eur (obsahuje členské pre rok 2020)

Dočerpanie prostriedkov z minuloročného rozpočtu z dotácie uznanému športu 
prebehne do konca januára. Zostatok na účte pre rok 2020 bude 35,20 Eur. 

Disponibilný zostatok na vlastnom účte po dočerpaní výdavkov za rok 2019 bude 24 
358,81 Eur. 

Z dôvodu nižšej dotácie zo štátneho rozpočtu pre rok 2020 v porovnaní s predpokladom 
bude nutné upraviť niektoré podmienky na výjazdy, ktoré boli schválené v minulom roku. 

Zníženie nákladov na plánované súťaže na 300,- €, platí pre terénnu a terčovú 
lukostreľbu. SLZ nebude poskytovať organizátorom kôl SP terče tak ako tomu bolo doposiaľ. 
Terče budú poskytnuté len organizátorom Majstrovstiev Slovenska, a to na základe žiadosti. 

Po dohode s organizátorom Medzinárodných majstrovstiev v halovej 3D lukostreľbe a 
SLA3D sa predsedníctvo dohodlo na podpore tejto súťaže vo výške 200 €. V priestoroch 
strelnice bude vyčlenený priestor na propagáciu zväzu. 

Konfederácia športových zväzov je od 9.1.2020 v likvidácii. Zostatkový majetok KŠZ 
sa bude prerozdeľovať medzi jej členov. SLZ ako stály člen bude mať nárok na cca 1 400 €. 
Presná suma bude vyčíslená likvidátorom po úplnom ukončení činnosti KŠZ. Agendu KŠZ 
preberá SŠOV. 

V. Bužek predložil návrh rozpočtu na rok 2020.

Predložený rozpočet bol schválený. 

Hlasovanie 

ZA V. Bužek, T.Binderová, M.Bendík, J.Bošanský, V.Hanuliaková
PROTI - 
ZDRŽAL SA - 
NEHLASOVAL -
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3. Limity pre CTM a výjazdy

M. Bendík predložil návrh na zvýšenie limitov pre niektoré kategórie z dôvodu nižšieho
rozpočtu a zvýšenia konkurencieschopnosti strelcov na medzinárodných súťažiach. Limity boli 
upravené podľa výsledkov kategórii na MS 2019 a ME 2018. 

Nové limity budú zapracované do dokumentu „Pravidlá pre reprezentáciu a účasť na 
medzinárodných podujatiach 2020„. 

Návrh pre limity CTM a výjazdy bol schválený. 

Hlasovanie 

ZA V. Bužek, T.Binderová, M.Bendík, J.Bošanský, V.Hanuliaková
PROTI - 
ZDRŽAL SA - 
NEHLASOVAL -
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4. Lukostrelec roka

Nominácia športovcov na ocenenie Lukostrelec roka 2019 prebehla podľa zaužívaného 
postupu (členovia predsedníctva navrhli kandidátov na toto ocenenie). 

Zoznam nominovaných: 

Lukostrelec roka 2019: 
J. Bošanský
V.Hurban ml.
P.Málek
Š.Šedivý
L.Darasz
V.Srdoš

Lukostrelkyňa roka 2019: 
A.Longová
D.Baránková
B.Galová
E.Bendiková
V.Pokorádi

V roku 2019: 
V.Borovský
M.Jozefček
K.Matúšová
M.Žonda
P.Tarjányi

Lukostrelec so zdr.znev. 
M.Pavlík
D.Paschenková
M.Marečák

Voľba prebehne pred samotným slávnostným vyhlásením Lukostrelca roka v Korni. 
Rozhodovať o víťazoch jednotlivých kategórii budú predsedovia siedmych najväčších klubov 
Slovenska (Blue Arrows Viničné, 1. SŠLK Petržalka, Lukostrelec BB, LK Bratislava, Reflex 
Žilina, MŠK Kežmarok, TJ Slávia Právnik Bratislava, Spišský lukostrelecký klub). 
Predsedovia klubov budú informovaní o spôsobe voľby mailom. 

Bez hlasovania. 
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5. Úprava dokumentu Pravidlá pre reprezentáciu a účasť na medzinárodných
podujatiach 2020

Na základe zmeny limitov a zmeny podporovaných súťaží bol predložený návrh na 
doplnenie dokumentu „Pravidlá pre reprezentáciu a účasť na medzinárodných podujatiach 2020. 
„ 

- Veronica`s Cup bude individuálny výjazd reprezentácie  - bez team manažéra. Možnosť
zúčastniť sa majú všetci strelci (aj bez limitov), ktorí majú záujem o účasť. SLZ podporí
preplatenia nákladov strelcom podľa platných limitov.

- Dospelí A limit do 230,- euro, B limit do 115,- euro, C limit štartovné 60,- euro.

- Juniori a kadeti: A limit do 210,- euro, B limit do 105,- euro, C limit štartovné 40,- euro

- Vypustenie zo zoznamu podporovaného výjazdu CEC Chorvátsko

Úprava dokumentu Pravidlá pre reprezentáciu a účasť na medzinárodných 

podujatiach 2020 bola schválená. 

Hlasovanie 

ZA V. Bužek, T.Binderová, M.Bendík, J.Bošanský, V.Hanuliaková
PROTI - 
ZDRŽAL SA - 
NEHLASOVAL - 

Zapísal: PaedDr. Jaroslav Vaľo dňa 6.2.2020 
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