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

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva Slovenského lukostreleckého zväzu online 
zo dňa 7.11.2021. Všetky prejednávané pracovné dokumenty, ktorých sa rokovanie 
týkalo, boli distribuované členom predsedníctva a prizvaným osobám v elektronickej 
forme pred zasadnutím prostredníctvom emailovej pošty. 

Prítomní: 

Vladimír Bužek, Viera Hanuliaková, Miroslav Bendík, Ingrid Šilonová, Jaroslav Vaľo, Juraj 
Duchoň, Olřich Kovář. 

Ospravedlnení: 

Nikto 

Program 

1. Doriešenie žiadostí o preplatenie ME Poreč

2. Schválenie súťažného kalendára na rok 2022

3. Schválenie nominačných kritérií na ME Nemecko a EH Poľsko

4. Úprava smernice o organizovaní súťaže - rozhodca na WA star súťaži

5. Schválenie návrhov na zaradenie do Dukly BB

6. Schválenie znenia návrhu registračného a prestupového poriadku( príprava na VZ)

7. Schválenie plánu činnosti SLZ pre rok 2022 (príprava na VZ)

8. Návrh na zmenu súťažnej zostavy pre dievčatá do 14 rokov vo WA720 na 36 šípov 40metrov
a 36 šípov 50m obe vzdialenosti na 122cm terč. (Súťažný poriadok, príprava na VZ)

9. Vyhodnotenie Slovenského pohára v terénnej a 3D lukostreľbe.

10. Čerpanie dotácie na činnosť klubu pre rok 2021

11.Lukostrelec roka 2021

12.Úprava smernice o oblečení

http://www.archerysvk.sk/
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1. Doriešenie žiadostí o preplatenie ME Poreč 

Predseda SLZ informoval prítomných o znovuotvorení a prehodnotení bodu z 
predchádzajúceho zasadnutia predsedníctva o preplatení nákladov zo súťaže na vlastné nálady 
ME terénna Poreč, keďže členovia tohoto výjazdu zaslali oficiálnu žiadosť. Žiadosť bola 
doručená od D. Baránkovej, O. Franců a M. Machána. 

Zo súťaže nebola v predpísanej lehote doručená správa z výjazdu. 

Podmienky na preplatenie výjazdu  v terénnej lukostreľbe sú definované 
v dokumente  „Pravidlá reprezentácie pre účasť na medzinárodných podujatiach pre rok 2021“  

1. Umiestnenie (podľa umiestnenia výška preplatenia) 
2. Hodnotenie v Slovenskom pohári v terénnej a 3D lukostreľbe 
3. Súťaž musí byť súčasťou spomínaného dokumentu 

  Baránková Franců Machán 
Umiestnenie 2.miesto/19 7. miesto/30 5.miesto/13 

splnené splnené splnené 
Hodnotenie v SP bez účasti na kole SP bez účasti na kole SP bez účasti na kole SP 

nesplnené nesplnené nesplnené 
Zaradenie súťaže 
do pravidiel 
reprezentácie 

nezaradená nezaradená nezaradená 

nesplnené nesplnené nesplnené 
 

Baránková: medailové umiestnenie, z objektívnych dôvodov sa nemohla zúčastniť žiadneho 
kola SP (účasť na reprezentačných akciách), NAVRHUJEME preplatenie nákladov na 
ubytovanie počas účasti v súťaži - 8 nocí, štartovné vo výške 100%, celkovo 1150 EUR  

Franců: nezáujem o účasť na kolách terénnej a 3D lukostreľby, NAVRHUJEME preplatenie 
nákladov na ubytovanie počas účasti v súťaži – 6 nocí, štartovné vo výške 50%  

Machán: z objektívnych dôvodov sa nemohol zúčastniť žiadneho kola SP (účasť na 
reprezentačných akciách na vlastné náklady), NAVRHUJEME preplatenie nákladov na 
ubytovanie počas účasti v súťaži – 6 nocí, štartovné vo výške 100%   

HLASOVANIE na základe väčšiny hlasov predsedníctva:  

sl. Baránkovej bude preplatený výjazd vo výške 100 % 

p. Machánovi budú preplatené náklady vo výške 100 % 

p. Franců – preplatené náklady vo výške 50 % 

Náklady na trénerov nie sú oprávnené náklady výjazdu na vlastné náklady. 

Aj keď neboli splnené všetky podmienky na preplatenie, Predsedníctvo sa výnimočne rozhodlo  
preplatiť vyššie uvedené náklady v schválenej výške pre týchto strelcov. 

2. Schválenie súťažného kalendára na rok 2022 
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Na základe výzvy o zaradovanie súťaží do kalendára SLZ pre rok 2022 bol prednesený  návrh 
súťaží zverejnený na stránke SLZ. 

 

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 

 

Predsedníctvo jednohlasne schválilo návrh kalendára športových podujatí na rok 2022. 

Do dnešného sa neprihlásili žiadni záujemcovia o organizovanie:  

-MSR v terénnej a 3D lukostreľbe   

-kola SP v terénnej a 3D lukostreľbe. 

-kola SP v halovej lukostreľbe v regióne 1 (západné Slovensko) 

Výzva na doplnenie týchto súťaží bude zaslaná na kluby. 

 
3. Nominačné kritéria na ME Nemecko a EH Poľsko 

Reprezentačná komisia navrhuje organizovať nominačnú súťaž pre reprezentantov SR v OL 
kategórii pre účasť na ME v Nemecku 2022 podľa predloženého návrhu a kritérií. 

-možnosť účasti aj všetkých strelcov/strelkýň strieľajúcich vzdialenosť 70m (dospelí, juniori) 

-3  až 4 sledované súťaže  pred finálnym nominačným pretekom (vybrané podľa kalendára) 

- hlavná výberová súťaž, dvojdňová (prvý deň kvalifikácia + eliminačné súboje ; druhý deň 
eliminačné súboje) 

Na základe kritérií sa vyberú traja strelci v kategórii OL muži a tri strelkyne v OL ženy plus 
náhradník/náhradníčka v každej kategórii. 

Detailné kritéria dopracuje reprezentačná komisia a budú zverejnené najneskôr do 15. 
decembra 2021. 
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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 

 

Nominačná súťaž reprezentácie bola jednohlasne schválená. 

4.  Úprava Smernice pre usporiadanie súťaže - rozhodca na WA star súťaži. 

Predsedníctvo Slovenského lukostreleckého zväzu navrhuje úpravu smernice pre 
organizovanie súťaží v bodoch, kde na súťažiach WA nie je možné obsadiť miesto hlavného 
rozhodcu rozhodcom z iného klubu má organizátor možnosť využiť aj rozhodcu z vlastného 
klubu. A vypúšťa sa slovné spojenie „asistenti rozhodcu“, nakoľko SLZ nedisponuje a nevedie 
zoznam asistentov rozhodcu. SLZ eviduje len zoznam rozhodcov. 

 

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 

 

Navrhované zmeny boli schválené. 
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5.  Schválenie návrhov na zaradenie do Dukly BB. 

Predsedníctvom sú navrhovaní na základe umiestnená a výsledkov v roku 2021: 

Alex Longová a Juraj Duchoň. 

Denisa Baránková sa stala členkou NŠC. 

 

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 bol schválený. 

6. Návrh znenia Registračného a prestupového poriadku SLZ( príprava na VZ).  

Predsedníctvu Slovenského lukostreleckého zväzu bol predložený návrh Registračného 
a prestupového poriadku SLZ. 

Dokument bude zaslaný delegátom VZ. 

7. Schválenie plánu činnosti SLZ pre rok 2022 (príprava na VZ). 

Predsedníctvu Slovenského lukostreleckého zväzu bol predložený návrh plánu činnosti SLZ 
2022. 

Dokument bude zaslaný delegátom VZ. 

1.  Návrh na zmenu súťažnej zostavy ako príprava na úpravu Súťažného poriadku 
(príprava na VZ). 
 
Pre dievčatá do 14 rokov vo WA720 na 36šípov 40metrov a 36 šípov 50m obe 
vzdialenosti na 122cm terč. (Súťažný poriadok, príprava na VZ)     

Dokument bude zaslaný delegátom VZ. 

2. Vyhodnotenie Slovenského pohára v terénnej a 3D lukostreľbe 
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Spomínaný SP bude vyhodnotený na základe účasti a dosiahnutých výsledkov podľa 
aktuálnych výsledkov v rebríčku SP v terénnej a 3D lukostreľbe. 

Odovzdanie ocenení prebehne na najbližšom kole SP v terénnej alebo 3D lukostreľbe. 

  

3.  Čerpanie dotácie na činnosť klubu pre rok 2021. 

Dotácia na činnosť pre kluby na rok 2021 je 6500 €.  

Tabuľka s výpočtom bude zaslaná na kluby na kontrolu a následne bude možnosť čerpať tieto 
prostriedky.  

4. Lukostrelec roka 2021. 

Kandidátov na cenu Lukostrelec roka 2021 navrhuje predsedníctvo Slovenského 
lukostreleckého zväzu podľa pôvodného formátu. Na Valnom zhromaždení SLZ prebehne 
voľba na toto ocenenie, kde predsedovia 7 najväčších klubov rozhodnú o víťazoch 
v jednotlivých kategóriách. Odovzdanie ocenení prebehne podľa možností slávnostným 
odovzdávaním na jednom z podujatí halovej sezóny.   

Predsedníctvo navrhuje pridať k pôvodným štyrom kategóriám kategóriu „Mládežník roka “ 
vo vekovej kategórii 15 – 20 rokov. 

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 bol schválený. 

5. Úprava smernice o oblečení. 

Predsedníctvo Slovenského lukostreleckého zväzu navrhuje do smernice pre oblečenie doplniť 
v bode 2 a 3, špecifikovanie že odev nesmie pripomínať rifle a riflovinu v žiadnej forme. 

 

 

 

http://www.archerysvk.sk/


 

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

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 bol schválený. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: PaedDr. Jaroslav Vaľo dňa 8.11.2021    

 

 

Predseda SLZ: Ing Vladimír Bužek dňa 8.11.2021 
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