
 

 

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SLZ  

dňa 18.10.2017 
 

Prítomní: Vladimír Hurban, Vladimír Bužek, Miroslav Bendík, František Kundracik, 

Jozef Bošanský, Alena Hurbanová 

 

Program:  

1. Prijatie nového klubu 

2. WA coach course level I. 

3. Preplatenie nákladov MS 3D - P. Málek 

4. Stanovisko k úhrade členského SLZ v roku 2017 na súťaže sezóny 2018 

5. Čerpanie rozpočtu 1.- 9. mesiac 2017 

6. Stretnutie predsedov klubov a seminár usporiadateľov súťaží- miesto, program 

7.   Športfestival 2018 Trenčín 

8.   Ocenenia SLZ za IFAA súťaže 

9.    Zverejňovanie informácii - športový portál 

10.  Rámec spolupráce SLZ a SZTPŠ pre spoločné obsadzovanie súťaží 

11.  Vyhodnotenie sezóny 2017 

12.  Príprava Kalendára súťaží SLZ 2018 (MSR, pohárové súťaže, SP v halovej) 

13.  Vyhodnotenie činnosti CTM za rok 2017 

14.  Vyhodnotenie reprezentačnej sezóny 

15.  Dodatok Súťažného poriadku 

16.  Školenie rozhodcov - miesto, program, školitelia 

17.  Prenájom priestorov 

18.  Príprava činnosti CTM na 2018 - výjazdy, sústredenia 

19.  Príprava činnosti reprezentácie - výjazdy, sústredenia 

20.  Školenie trénerov II.  

21.  Lukostrelec roka 2017 

 

Podklady ku všetkým prerokúvaným bodom boli zaslané členom predsedníctva a kontrolórovi 

e-mailom. 

 

  



 

 

Predseda SLZ privítal členov predsedníctva na zasadnutí. Predsedníctvo schválilo navrhnutý 

program. 

 

1. Predsedníctvo schválilo prihlášku 1. LK Turzovka za člena SLZ. 

Klub bol prijatý jednohlasne. 

 

2. Na základe návrhu M. Bendíka predsedníctvo schválili účastníkov WA Coach Level I. 

kurzu - V. Bužeka a V. Hurbana jun. Po dohode s účastníkmi, náklady na školenie preberá 

SLZ, účastníci spracujú vybrané časti prednášok na kurzy pre potreby vzdelávania SLZ.  

Doprava je na vlastné náklady účastníkov. 

Rozhodnutie prijaté jednohlasne. 

 

3. O preplatenie štartovného na MS WA3D  požiadal Peter Málek, obsadil 5.miesto čím splnil 

podmienky na preplatenie celkových nákladov na výjazd podľa pravidiel reprezentácie.  

Predsedníctvo schválilo jednohlasne. 

Z: V. Hurban      T: 02.11.2017 

  

4. Predsedníctvo zaujalo stanovisko k dopytu M. Moravčíka k nutnosti úhrady členského pre 

účasť na súťažiach sezóny 2018 konajúcich sa v roku 2017. Pre účasť na súťažiach 

riadených SLZ, to znamená pre účasť na kvalifikačných kolách Slovenského pohára, 

súťažiach zaradených do kalendára WA a majstrovských súťažiach je potrebné mať 

uhradené členské. Obdobie úhrady členského je kalendárny rok, to znamená členské je 

platné do dátumu úhrady do 31.12. roka, v ktorom bolo členské uhradené. 

Stanovisko bolo prijaté jednohlasne. 

  

5. Predsedníctvo vzalo na vedomie analýzu čerpania rozpočtu. Na základ úspor v niektorých 

oblastiach budú pripravené návrhy na dodatočné použitie. 

Z: predsedníctvo      T: 02.11.2017 

 

6. Predsedníctvo schválilo termín, miesto a program stretnutia predsedov klubov a semináru 

pre usporiadateľov súťaží. Tohtoročné stretnutie a seminár sa uskutočnia dňa 4.11.2017 

v Liptovskom Mikuláši. Bližšie informácie a program bude zaslaný štatutárom klubov e-

mailom a následne bude zverejnený na webe SLZ. 

Schválené jednohlasne. 

Z: A. Hurbanová     T: 24.10.2017 

  

7. Predsedníctvo schválilo účasť SLZ na výstave neolympijských športov „Športfestival 

2017“ v termíne 18.11.2017.  

a/Prípravou podujatia boli poverení F. Kundracik a A. Hurbanová.  

Schválené jednohlasne. 

Z: A. Hurbanová, F. Kundracik   T: 18.10.2017 

 

b/Zaslať nominácie športovcov na KŠZ: 

Dušan Binder   

2. miesto MS v loveckej lukostreľbe IFAA, Taliansko, dlhý luk, muži 

3.miesto ME v terénnej lukostreľbe IFAA, Nemecko – dlhý luk, muži 

 

 



 

Vladimír Hurban  

1.miesto ME v terénnej lukostreľbe IFAA, Nemecko, olympijský luk, muži 

4.miesto MS v halovej lukostreľbe IFAA, olympijský luk, muži 

Schválené jednohlasne. 

Z: A. Hurbanová     T: 27.10.2017 

                              

8. Na návrh F. Kundracika a V. Hurbana, predsedníctvo schválilo vytvorenie výkonnostného 

ocenenia SLZ za nástrel dosiahnutý na súťažiach IFFA. Ocenenie je možné získať za IFAA 

Field a IFAA Hunter round na kolách Slovenského pohára, Majstrovstvách Slovenska, 

Európy alebo sveta. Pravidlá pre udelenie ocenenia budú zapracované do dodatku 

súťažného poriadku. 

Schválené jednohlasne. 

Z: V. Hurban      T: 03.11.2017 

 

9. V. Bužek a V. Hurban spracovali podklady k povinnému zverejňovaniu informácie na 

webovom sídle SLZ a v Informačnom systéme športu. Keďže informačný systém športu je 

k dnešnému dňu nefunkčný, budú v zmysle zákona tieto informácie zverejňované na 

webovom sídle SLZ. Kontrolór a členovia predsedníctva pripravia pripomienky 

a doplnenia k predloženému dokumentu do 17.11.2017. 

Schválené jednohlasne. 

Z: M. Durný, členovia predsedníctva   T:17.11.2017 

  

10. Predsedníctvo SLZ schválilo návrh predsedu SLZ na pravidlá spolupráce SLZ a SZTPŠ pre 

účasť zdravotne znevýhodnených športovcov na podujatiach pre zdravých športovcov 

a poverilo predsedu na rokovanie so SZTPŠ a uzavretie dohody. Pravidlá budú 

zapracované do „Dodatku súťažného poriadku“ a „ Pravidiel pre reprezentáciu a účasť na 

medzinárodných podujatiach.“      

Schválené jednohlasne. 

Z: V. Hurban      T:17.11.2017 

  

11. Predsedníctvo SLZ vzalo na vedomie vyhodnotenie terénnej a 3D sezóny F. Kundracika a 

uložilo spracovať komplexnú správu za celú sezónu. Spolu so správou o sezóne 2017 bude 

prezentovaná na stretnutí predsedov klubov 4.11.2017. 

Schválené jednohlasne.  

Z: F. Kundracik, V. Hurban    T:03.11.2017 

  

12. Predsedníctvo prerokovalo a schválilo návrh V. Bužeka na rozdelenie súťaží v sezóne 

2018. Kalendár a formáty súťaží budú prezentované na stretnutí predsedov klubov 

a publikované v kalendári na webe SLZ. K dátumu rokovania predsedníctva nebolo 

rozhodnuté o nasledovných súťažiach: 

 CEC Slovakia 

 Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe dospelých a mládeže 

 Majstrovstvá Slovenska v terénnej lukostreľbe 

 Rovnako chýbali požiadavky na kvalifikačné kolá SP v halovej lukostreľbe 

v regióne 1 a 3. 

Predsedníctvo poverilo V. Bužeka komunikáciou s klubmi pri zaraďovaní súťaží do 

kalendára a doplnenie súťaží.  

Z: V. Bužek      T:03.11.2017   

  



 

13. Predsedníctvo prerokovalo a vzalo na vedomie správu o činnosti CTM M.Bendíka. 

  

14. Predsedníctvo prerokovalo a vzalo na vedomie správu o činnosti reprezentácie predloženú 

M.Bendíkom a J.Bošanským. 

 

15. Predsedníctvo prerokovalo a schválilo návrhy na zmeny Dodatku súťažného poriadku. 

Medzi najdôležitejšie zmeny patrí: 

a/Zmena hornej vekovej hranice starších žiakov na 14 rokov 

b/Zmena hodnotenia zásahov 10 a X v terčovej lukostreľbe pre kladkové luky kategórií 

chrobáci až starší žiaci. 

c/Pravidlá pre finále Slovenského pohára v halovej lukostreľbe nebudú súčasťou Dodatku 

ale samostatný dokument. 

Dopracovať manuál pre finále SP 

Z: V. Hurban, Dodatok SP    T: 03.11.2017 

Z: V. Bužek, pravidlá finále SP   T: 03.11.2017 

 

16. Predsedníctvo schválilo termín, miesto, program a lektorov školenia rozhodcov. Školenie 

rozhodcov sa uskutoční dňa 26.11.2017 (nedeľa) v hoteli Maxim vo Svätom Jure. Bližšie 

informácie a program bude zaslaný štatutárom klubov e-mailom a následne bude 

zverejnený na webe SLZ. 

Schválené jednohlasne 

      Zaslať pozvánku na kluby. 

      Z: A.Hurbanová      T:30.10.2017 

  

17. Predsedníctvo schválilo prenájom kancelárskych priestorov na rok 2017 – 2018. Priestory 

pre činnosť SLZ budú od 6.11.2017 na Žatevnej ulici v Bratislave.  

Schválené jednohlasne.  

Z: V. Hurban, A. Hurbanová    T: 06.11.2017 

 

18. M. Bendík predložil plán výjazdov mládeže pre rok 2018. Predsedníctvo ako prioritu určilo 

prípravu na Majstrovstvá Európy mládeže a získanie miestenky na OH Mládeže 2018, 

v dievčenskej i chlapčenskej kategórii. Predsedníctvo poverilo V. Bužeka spracovaním 

prehľadu výsledkov medzinárodných podujatí tak, aby bolo možné aktualizovať 

reprezentačné limity pre mládež. Následne budú zapracované do pravidiel pre 

reprezentačné výjazdy. 

M. Bendík ďalej predložil návrh na zaradenie športovcov do CTM. Návrh na zaradenie 

športovcov bol schválený jednohlasne. Predsedníctvo poverilo M. Bendíka aktualizáciou 

smernice pre činnosť CTM.  

Z: V. Bužek, podklady pre limity   T:10.11.2017   

Z: M. Bendík, Smernica CTM    T:03.11.2017 

 

19. M. Bendík predložil plán výjazdov dospelých pre rok 2018. Predsedníctvo ako prioritu 

určilo prípravu na Majstrovstvá Európy a získanie miesteniek na EH 2019 Minsk. 

Predsedníctvo poverilo V. Bužeka spracovaním prehľadu výsledkov medzinárodných 

podujatí tak, aby bolo možné aktualizovať reprezentačné limity pre dospelých. 

Predsedníctvo odsúhlasilo návrh V. Hurbana na uskutočnenie úvodného sústredenia pre 

širší výber reprezentácie bezprostredne po skončení halovej sezóny v lokalite 

 

 



 

s priaznivejšími klimatickými podmienkami. Sústredenie bude spoločné pre dospelých 

a mládež. 

Z: V. Bužek, podklady pre limity   T:10.11.2017 

Z: V. Hurban, príprava sústredenia   T:30.11.2017 

 

20. V. Hurban informoval o prebiehajúcom školení trénerov II. stupňa. Školenia sa zúčastňuje 

8 trénerov, obsah prednášok i prednášatelia všeobecnej časti sú účastníkmi hodnotení 

pozitívne. M. Bendík a F. Kundracik boli poverení výberom garanta, prípravou rozvrhu 

a návrhom termínov pre špeciálnu časť školenia. Predpokladaný termín február a marec 

2018. 

Z: M. Bendík, F.Kundracik      T:31.12.2017 

 

21. Predsedníctvo vzalo na vedomie správu o príprave podujatia Lukostrelca roka 2017. Do 

17.11.2017 členovia predsedníctva v spolupráci s klubmi pripravia nominácie. V každej zo 

štyroch kategórii bude nominovaných maximálne 5 športovcov. V prípade, že nie je 

v kategórii dostatok športovcov s adekvátnymi výsledkami, bude nominovaných menej.  

Prednostným kritériom v kategóriách dospelých sú členstvo v reprezentácii a výsledky 

v individuálnych súťažiach.   

Z: členovia predsedníctva     T:17.11.2017 

 

 

 

      Nasledujúce zasadnutie predsedníctva sa uskutoční 22.11.2017 v Bratislave. 

 

 

V Bratislave dňa 25.10.2017. 

 

 

 

 

Zapísal:     Alena Hurbanová 

 

Overil:    Vladimír Hurban 

 

  



 

Príloha 1. 

Zoznam športovcov zaradených do CTM 

 

  Meno Priezvisko Klub 

1 Boris  Baláž LŠLK LM 

2 Marek Baláž LŠLK LM 

3 Denisa Baránková LK Bratislava 

4 Elena Bendíková LŠLK LM 

5 Viktória Čižmárová LK Bratislava 

6 Martin Dubašák BA Viničné 

7 Juraj Duchoň TJ AC Jasov LO 

8 Ondrej Francú* LaPK Elán 

9 Dušan Galanda TJ Slávia Právnik 

10 Ján Jakub Hanuliak Reflex Žilina 

11 Vladimír Hurban LK Bratislava 

12 David Ivan Red Arrows Poprad 

13 Martin Kobza MŠK Kežmarok 

14 Ján  Kúdelčík Reflex Žilina 

15 Andrej Majerík LŠLK LM 

16 Maroš Machan LK Bratislava 

17 Dominik Poizl BA Viničné 

18 Adrián Putera LK Suchá na Parnou 

19 Viliam Srdoš BA Viničné 

20 Nikol Trnavská BA Viničné 

 


