Správa návrhovo – mandátovej a volebnej komisie.
Uznesenie Valného zhromaždenia SLZ zo dňa 14.11.2020 v Liptovskom Mikuláši
Na Valnom zhromaždení (ďalej len VZ) sa zúčastnilo 26 klubov, ktoré disponovali 914
hlasmi. Nadpolovičná väčšina hlasov predstavovala 458 hlasov a 2/3 väčšina 610 hlasov.
Valné zhromaždenie bolo uznášania schopné.
(Pri schvaľovaní bodu 3 –Schválenie programu VZ od bodu 4 do bodu 7 bolo prítomných 24
klubov, ktoré disponovali 811 hlasmi. Nadpolovičná väčšina hlasov predstavovala 406 hlasov
a 2/3 väčšina 541 hlasov)
Účastníci VZ jednohlasne súhlasili s nahrávaním zasadnutia na diktafón.
K bodu 3 – Schválenie programu VZ
VZ schválilo zlúčenie návrhovo-mandátovej a volebnej komisie počtom 811 hlasov.
VZ ďalej navrhlo zloženie návrhovo-mandátovej a volebnej komisie v zložení Miroslav
Duchoň, Viliam Srdoš, František Plavý a odsúhlasilo počtom 811 hlasov.
VZ navrhlo za zapisovateľa Jaroslava Vaľa a odsúhlasilo počtom 811 hlasov, a za
overovateľa Vladimíra Hurbana ml., a odsúhlasilo počtom 678 hlasov.
VZ jednohlasne schválilo účasť hostí na VZ, menovite Viliam Srdoš, Miroslav Duchoň, Juraj
Duchoň, Miroslav Bendík, Alojz Chnúrik.
VZ schvaľovalo zaradenie jednotlivých bodov navrhovaného programu do programu VZ
nasledovne:
Zaradenie bodu 4 – schválené počtom 811 hlasov
Zaradenie bodu 5 – schválené počtom 811 hlasov
Zaradenie bodu 6 – schválené počtom 811 hlasov
Zaradenie bodu 7 – schválené počtom 754 hlasov
Návrh V. Hurbana k rozšíreniu bodu 7 (doplnenie článku 10 stanov SLZ) –
neschválené
Zaradenie bodu 8 – schválené počtom 833 hlasov
Zaradenie bodu 9 – schválené počtom 914 hlasov
Zaradenie bodov 10 – 13 – schválené počtom 914 hlasov
Zaradenie bodu 14 – schválené počtom 914 hlasov
Zaradenie bodu 15 – schválené počtom 534 hlasov
Zaradenie bodu 16 – neschválené. Za hlasovalo 297, proti 617 a zdržalo sa 0 hlasov.
Zaradenie bodu 17 – neschválené. Za hlasovalo 407, proti 507 a zdržalo sa 0 hlasov.
Zlúčenie bodu 18 s bodom 15 – schválené počtom 578 hlasov
Zaradenie bodu 19 – neschválené. Za hlasovalo 81, proti 743 a zdržalo sa 90 hlasov.
Zaradenie bodu 20 – neschválené. Za hlasovalo 81, proti 800 a zdržalo sa 33 hlasov.
Zaradenie bodu 21 – neschválené. Za hlasovalo 81, proti 730 a zdržalo sa 103 hlasov.
Zaradenie bodu 22 – neschválené. Za hlasovalo 126, proti 628 a zdržalo sa 160 hlasov.
Zaradenie bodu 23 – neschválené. Za hlasovalo 81, proti 833 a zdržalo sa 0 hlasov.
Bod 24 bol vylúčený z programu VZ pre neschválenie zaradenia bodu 23.

Dodatočné zaradenie bodov do programu VZ podľa návrhu P. Durca – neschválené
Zaradenie bodov 25 – 28 – schválené počtom 914 hlasov
Zaradenie diskusie do programu VZ podľa návrhu V. Hurbana - neschválené
K bodu 4 – Potvrdenie prijatia nových klubov do SLZ
VZ schválilo prijatie nových klubov LK Pohoda počtom 914 hlasov a Sport Academy
Hlohovec počtom 914 hlasov.
K bodu 5 – Schválenie úpravy Súťažného poriadku
VZ schválilo rozdelenie kategórie chrobáci na dievčatá a chlapcov počtom 802 hlasov
VZ schválilo zaradenie kategórie Veteráni III počtom 833 hlasov.
VZ schválilo úpravy definície v Článku 2 bod 2 v súťažnom poriadku počtom 914 hlasov.
VZ schválilo návrh na zníženie vzdialenosti v kategórii kadeti HL z 50m na 40m počtom 640
hlasov.
VZ neschválilo zaradenie návrhu TJ SP Bratislava na zmenu súťažných vzdialeností
v kategórii OL a KL deti do 14 rokov. Za zaradenie bolo 323, proti bolo 225 a zdržalo sa 366
hlasov.
VZ neschválilo návrh na zafixovanie dátumov M-SR. Za návrh bolo 81, proti bolo 833 a
zdržalo sa 0 hlasov.
VZ neschválilo návrh na povinný dvojtýždňový odstup medzi M-SR dospelých a M-SR
mládeže. Za návrh bolo 112, proti bolo 802 a zdržalo sa 0 hlasov.
VZ neschválilo návrh na zakotvenie formátu M-SR v Súťažnom poriadku. Formát M-SR bude
naďalej uvedený v Dodatku súťažného poriadku. Za návrh bolo 81, proti bolo 833 a zdržalo
sa 0 hlasov.
VZ schválilo návrh zmenu lehoty pre zverejnenie výsledkov súťaží z 3 na 5 dní počtom 914
hlasov.
VZ hlasovalo o schválení znenia Súťažného poriadku s doplnením uvedených zmien
a odsúhlasilo takéto znenie Súťažného poriadku počtom 914 hlasov.
K bodu 6 – Schválenie úpravy výpočtu príspevku na činnosť klubu
VZ schválilo, že do kritérií pre udeľovanie príspevku na činnosť klubov budú započítavaní
iba strelci, ktorí sú klasifikovaný v SP počtom 893 hlasov.
K bodu 7 – Úprava stanov
VZ neschválilo návrh predsedníctva na úpravu stanov v článku 4.1 Za návrh bolo 0, proti bolo
184 a zdržalo sa 730 hlasov.
VZ neschválilo návrh P. Durca na úpravu stanov v článku 5.1(1). Za návrh bolo 0, proti bolo
730 a zdržalo sa 184 hlasov.
VZ neschválilo návrh V. Hurbana na úpravu stanov v článku 5.5. Za návrh bolo 184, proti
bolo 661 a zdržalo sa 69 hlasov.
VZ neschválilo návrh P. Durca na úpravu stanov v článku 6.1(1)e. Za návrh bolo 81, proti
bolo 638 a zdržalo sa 195 hlasov.

VZ neschválilo návrh P. Durca na úpravu stanov v článku 6.1(1)f. Za návrh bolo 265, proti
bolo 465 a zdržalo sa 181 hlasov.
VZ neschválilo návrh P. Durca na úpravu stanov v článku 6.1(1)i. Za návrh bolo 184, proti
bolo 661 a zdržalo sa 69 hlasov.
VZ schválilo návrh P. Durca na 14 dňovú lehotu pre zavedenie platnosti zmien v smerniciach
odsúhlasených predsedníctvom. Za návrh bolo 815, proti bolo 0 a zdržalo sa 99 hlasov.
VZ schválilo návrh predsedníctva na úpravu stanov v článku 6.3.2 počtom 914 hlasov.
VZ schválilo návrh predsedníctva na vypustenie článku 10 zo stanov počtom 702 hlasov.
VZ schválilo návrh predsedníctva na úpravu stanov v článku 12.1.4 počtom 730 hlasov.
VZ neschválilo návrh V. Hurbana na úpravu stanov v článku 12.1.4. Za návrh bolo 81, proti
bolo 730 a zdržalo sa 103 hlasov.
VZ schválilo návrh predsedníctva na úpravu stanov v článku 12.3.2 počtom 730 hlasov.
VZ hlasovalo o schválení prezentovaného znenia Stanov s doplnením uvedených zmien
a odsúhlasilo takéto znenie Stanov počtom 833 hlasov.
K bodu 8 – Úprava Disciplinárneho poriadku
VZ schválilo úpravu Disciplinárneho poriadku v bode 3.1.2 podľa návrhu V. Bužeka počtom
730 hlasov.
K bodu 9 – Správa Disciplinárnej komisie
Predseda Disciplinárnej komisie A. Chnúrik predniesol VZ správu Disciplinárnej komisie.
VZ hlasovalo o prijatí správy Disciplinárnej komisie a prijalo ju počtom 833 hlasov.
Na základe správy Disciplinárnej komisie VZ hlasovalo o vyčlenení finančných prostriedkov
za právne služby a prostriedky potrebné pre činnosť Disciplinárnej komisie a súhlasilo
s vyčlenením týchto prostriedkov počtom 833 hlasov.
K bodu 11 – Voľba členov predsedníctva
VZ zvolilo za člena predsedníctva M. Bendíka počtom 833 hlasov.
VZ zvolilo za členku predsedníctva I. Šilonovú počtom 914 hlasov.
K bodu 12 – Voľba členov Disciplinárnej komisie a Odvolacej komisie
VZ volilo jedného člena Disciplinárnej komisie.
Kandidát M. Polakovič nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Za kandidáta hlasovalo 161,
proti bolo 187 a zdržalo sa 566 hlasov.
Kandidát P. Brasso získal nadpolovičnú väčšinu, 788 hlasov a stal sa novým členom
Disciplinárnej komisie.
VZ volilo piatich členov Odvolacej komisie.
Kandidát V. Srdoš získal nadpolovičnú väčšinu, 473 hlasov a stal sa novým členom
Odvolacej komisie.
Kandidát B. Baláž získal nadpolovičnú väčšinu, 821 hlasov a stal sa novým členom Odvolacej
komisie.
Kandidát J. Duchoň získal nadpolovičnú väčšinu, 914 hlasov a stal sa novým členom
Odvolacej komisie.

Kandidát P. Durec nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Za kandidáta hlasovalo 220, proti
bolo 381 a zdržalo sa 313 hlasov.
Kandidát S. Gažík získal nadpolovičnú väčšinu, 886 hlasov a stal sa novým členom Odvolacej
komisie.
Kandidát L. Kubíček st. získal nadpolovičnú väčšinu, 669 hlasov a stal sa novým členom
Odvolacej komisie.
K bodu 13 – Voľba hospodára SLZ
Bod zrušený
K bodu 16 – Plán činnosti SLZ na rok 2021
Predseda SLZ V. Bužek predstavil VZ plán činnosti pre rok 2021.
Plán činnosti bol prijatý hlasovaním, počtom 914 hlasov.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 14.11.2020
Zapísal: M. Duchoň
Overil: F. Plavý

