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Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA3D zo dňa 5.3.2020,  

konanej online 20:15 - 22:45 hod. 

 

Prítomní:  Peter Málek, Dušan Franců, Dušan Horváth, Marián Antal  

Neprítomný:   Jozef Ďugel (ospravedlnil sa) 

 

Program: 

1/ Otvorenie, schválenie programu 

Predseda SLA 3D privítal členov predsedníctva na zasadnutí a predsedníctvo následne jednohlasne 

schválilo program rokovania. Predseda SLA 3D konštatoval, že predsedníctvo je uznášaniaschopné.  

Za zapisovateľa bol zvolený:   Peter Málek  

Za overovateľa zápisnice bol zvolený:  Dušan Franců  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

2. Informácia o vykonanej práci po ostatnom zasadaní predsedníctva 

Peter Málek informoval, že od ostatného zasadania predsedníctva sa vykonali nasledovné činnosti:  

 

2.1.  Organizovanie prvých halových MMSR v 3D lukostreľbe 

V dňoch 21.-23.3.2020 sa konali 1. halové MMSR v 3D lukostreľbe v hale M4 na výstavisku 

Agrokomlex v Nitre. MMSR boli zorganizované v pôsobnosti SLA 3D a klubom LK Hubert Arrows 

Trnovec nad Váhom. Peter Málek poďakoval Dušanovi Horváthovi za výborne zorganizovanú súťaž.  

Budeme radi, ak sa táto súťaž zopakuje o rok, ak sa podarí nájsť dostatok dobrovoľníkov na 

zabezpečenie organizácie súťaže a podarí sa vybaviť halu.  

 

2.2.  Prezentačný stánok SLA 3D v Nitre na výstave Poľovníctva, rybárstva a včelárstva.  

V dňoch 21.-23.3.2020 počas MMSR v halovej 3D lukostreľbe mala SLA 3D výstavný stánok, na 

ktorom propagovala 3D lukostreľbu:  

- Pomocou propagačného videa na 3D lukostreľbu (ďakujeme rodine Žitňanských za 

zostrihanie videa) 

- Osobne informovaním záujemcov o 3D lukostreľbe, kluboch a SLA 3D (Málek, Bejticová, 

Karas/Karasová – ďakujeme taktiež) 
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- Propagačná skúška 3D lukostreľby (ďakujeme celému klubu LK Topoľ za personálne 

zabezpečenie, za terče, luky, šípy a svoj voľný čas), taktiež ďakujeme Ivanovi Filipovi za 

pomoc 

 

Výsledok:  

 Účasť na výstave sa považuje za veľmi úspešnú. Dali sme vedieť o sebe a tomto športe 

širokému okruhu verejnosti. 3D lukostreľbu si vyskúšala cca tisícka záujemcov, rozdalo sa okolo 800 

propagačných letákov SLA 3D.   

 

Materiálna podpora:  

 Na výstave 3 dni nepretržite od rána do večera pracovali na cvičnej strelnici 2-4 osoby z LK 

Topoľ, kde zapožičali svoje šípy, luky a terče. Záujemci o lukostreľbu im zničili vyše 20 šípov, tisíckami 

výstrelov opotrebovali 3D terče.  

Za opotrebovaný materiál, 3 x cestu do Nitry na PHM apod. navrhujeme priznať klubu LK Topoľ 

dotáciu vo výške 200 Eur na nákup spotrebného lukostreleckého materiálu. 

  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

 

 

2.3.  Propagačné materiály  

Boli vyrobené – propagačný plagát na Slovenský pohár 2020, roll-up, 3500 propagačných letákov SLA 

3D.  

Letáky boli takmer kompletne rozdistribuované po kluboch, ktoré prejavili záujem, na výstave počas 

MMSR v Nitre, v lukostreleckom obchode Luk a Sip.sk, pre Lukostrelba.sk. Zvyšok bude distribuovaný 

na súťažiach.  

 

Momentálne zostalo okolo 400 letákov. V prípade väčšieho záujmu sa urobí dotlač letákov. Do 

budúcnosti bude vhodné aspoň raz ročne začiatkom roku urobiť tlač nových letákov.  

 

Predsedníctvo prijalo informáciu na vedomie bez výhrad.  
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3. Schvaľovanie Súťažného poriadku SLA 3D 2020 

Príslušné komisie vypracovali návrh Súťažného poriadku SLA 3D pre rok 2020. Ten bol zaslaný na 

pripomienkovanie predsedom klubov SLA 3D, pričom mali možnosť zaslať pripomienky, alebo návrhy.  

Všetky pripomienky a návrhy boli prerokované a v prípade schválenia zahrnuté do Súťažného 

poriadku SLA 3D pre rok 2020.  

Hlasovanie za konečnú verziu Súťažného poriadku: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

4. Schvaľovanie národných úprav pravidiel HDH IAA 

Príslušné komisie preložili nové znenie pravidiel HDH IAA pre 3D. Do pravidiel bola k jednotlivým 

bodom, pri ktorých sa to považovalo za potrebné, zahrnutá národná úprava SLA 3D. Tento dokument 

bol zaslaný na pripomienkovanie predsedom klubov SLA 3D, pričom mali možnosť zaslať 

pripomienky, alebo návrhy.  

Všetky pripomienky a návrhy boli prerokované a v prípade schválenia zahrnuté do národnej úpravy 

pravidiel SLA 3D.  

Hlasovanie za konečnú verziu 3D pravidiel HDHIAA s národnými úpravami SLA 3D: (Za/proti/zdržal sa)    

4/0/0 

 

5. Schvaľovanie smerníc a vykonávacích predpisov SLA 3D 

Príslušné komisie pripravili a zaktualizovali znenie nasledovných smerníc: 

• Bezpečnostná smernica  

• Hospodárska smernica 

• Organizačná smernica 

• Komunikačná smernica 

• Smernica na ochranu osobných údajov 

Predsedníctvo prerokovalo znenie a pripomienky členov predsedníctva k jednotlivým smerniciam.  

Hlasovanie za znenie smerníc: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

6. Ceremoniál vyhlasovania víťazov 

Predseda organizačnej komisie Dušan Franců predstavil metodickú pomôcku pre organizátorov súťaží 

v 3D lukostreľbe, podľa ktorej by sa malo postupovať pri vyhlasovaní víťazov.  

Predsedníctvo zobralo metodickú príručku na vedomie bez výhrad.  
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7.  Prijatie nových klubov do SLA 3D  

Na základe kompletného predloženia všetkých podkladov a dokumentov potrebných k prijatiu 

nového klubu do SLA 3D, prijímajú sa nasledovné lukostrelecké kluby:  

Csallóközi Íjász Klub - Žitnoostrovský Lukostrelecký Klub   - Dunajský Klátov, zastupuje Zsolt Márk 

 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

 

8.   Informácia hospodára o stave hmotného majetku 

Hospodár združenia informoval, že do SLA 3D sa postupne nakupuje rôzny majetok, ktorý je potrebné 

evidovať, skladovať, presúvať majetok z klubu do klubu spolu s preberacími protokolmi a riešiť 

logistiku majetku.  

Momentálne disponujeme, alebo v krátkej dobe dokúpime nasledovný majetok:  

a/ Výsledková tabuľa na finále MSR + terčíky + stojan + obal (momentálne je v Geronime a tam to aj 

zostane až do MSR) 

b/ Rollup SLA 3D – reklamný plagát, je u Petra Málka 

c/ 20 reflexných viest pre organizátora SP/MSR – dal som vyrobiť, bude to dodané na 1.kolo SP 

d/ 2 Lupy pre rozhodcu + 2 stopky pre rozhodcu – je u Táni Binderovej, prinesie na 1.kolo SP na 

Myjavu 

e/ Rýchlomer + stojan na rýchlomer – momentálne je to u Michlíka v Sp.Vlachoch, prinesie na MSR 

detí SLZ, odovzdá členovi HH3D na 1.kolo SP 

f/ Plagát veľký 3x1,3 m Slovenský pohár SLA 3D – je u Petra Málka – prinesie na 1.kolo SP na Myjavu, 

odtiaľ to pôjde tomu, čo bude organizovať 2.kolo 

 

Správu hmotného majetku delegoval hospodár na Janu Harabinovú. 

Predsedníctvo zobralo informáciu na vedomie bez výhrad.  
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9.  Usmernenie pre účastníkov a organizátorov 3D súťaží v súvislosti s Corona vírusom 

Vzhľadom k tomu, že je vysoký predpoklad, že Corona vírus bude v najbližšom období rozšírený aj na 

Slovensku, je potrebné prijať usmernenia pre organizátorov i účastníkov súťaží pre prípadné obdobie, 

kedy bude tento problém aktuálny. 

a/ v prípade, že Ministerstvo zdravotníctva SR, či iný štátny orgán vyslovene zakáže organizovanie 

športových podujatí vrátane športových podujatí bez divákov (keďže považujeme naše súťaže ako 

šport bez divákov), tak predsedníctvo SLA 3D zabezpečí: 

• Pozastavenie registrácie na súťaže, ktoré sa budú konať v nasledujúcich 2 týždňoch, 

aktualizácia sa vykoná vždy v pondelok 

• V kalendári súťaží bude uvedená informácia o tom, že súťaž je zrušená 

• Organizátorovi sa v žiadnom prípade neodporúča súťaž zorganizovať aj tak, SLA 3D 

nepreberá žiadnu zodpovednosť za takýto čin a plnú zodpovednosť za prípadné problémy 

ponesie organizátor súťaže.  

• Po opätovnom povolení organizovania športových podujatí štátnym orgánom sa 

pozastavené prihlasovanie na súťaže ihneď otvorí. 

 

b/ pre prípad, že usporadúvanie športových podujatí nebude zo strany štátnych orgánov zakázaný, 

odporúčame nasledovný postup:  

• Každý, kto má klinické príznaky ochorenia (zvýšenú teplotu, nádcha, kašeľ, bolesť slabosť 

svalov a kĺbov), nech sa v každom prípade súťaže nezúčastní 

• Vyhnúť sa pri stretnutí účastníkov súťaže fyzickému kontaktu, podávaniu rúk, bozkávaniu sa. 

• Organizátor pri odovzdávaní medailí nebude jednotlivým oceneným podávať ruky 

• Pokiaľ je to možné, obmedziť počet sprievodných osôb na súťažiach na minimum 

 

Hlasovanie za prijatie usmernenia: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 
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10.  Nové logo SLA 3D 

Predseda SLA 3D informoval o vízií zmeny grafiky loga SLA 3D. Terajšie logo SLA 3D sa používa od 

roku 2005.  

 

Toto logo už nie je vhodné dlhodobo používať, pretože z grafického hľadiska:  

- Skôr pripomína logo turistického združenia 

- Názov združenia je zle čitateľný  

- Vôbec nepripomína 3D lukostrelecký šport  

Členovia predsedníctva sa dohodnú na tom, čo by malo nové logo obsahovať (motív, farebnosť). Do 

15.3.2020 zašlú predsedovi združenia svoje návrhy. Po špecifikácií predseda združenia vykoná kroky 

k súťaži na nové logo SLA 3D. Nové logo vyberie predsedníctvo na niektorom z ďalších rokovaní.   

Nové logo sa použije v roku 2020 na web stránku, na reprezentačné tričká. V nasledujúcom období aj 

na ostatné materiály SLA 3D (bulletin, plagáty apod. ) 

 

Pre ukážku návrhy (nezáväzné):  
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Predsedníctvo prijalo informáciu na vedomie bez výhrad.  

 

 

11.  Informácia o činnostiach k 15.výročiu založenia SLA 3D 

Predseda SLA 3D informoval o aktivitách, ktoré boli / sú pripravované v súvislosti s jubileom 

15.výročia od založenia SLA 3D.:  

- Článok o histórií SLA 3D – pripravila Viera Majchrovičová, zverejnené 4.3.2020 na linku: 

http://archery3d.sk/blog/spominame-na-historiu-3d-lukostre-na-slovensku 

- Vyhodnotenie najhodnotnejších lukostrelcov MSR 2008-2020 a vypracovanie štatistiky – 

Kubišová + Málek, po 31.3.20 zverejnené na linku: http://archery3d.sk/najuspesnejsi-

lukostrelci  

- Vyhodnotenie 3 najúspešnejších lukostrelcov na MSR SLA 3D (na 1.kole SP v Myjave 29.3.20) 

– pamätné plakety, ocenení prijali pozvanie, Málek zabezpečí plakety 

- Ocenenie významných osôb pre SLA 3D – ocenenie najvýznamnejších osôb pre vznik a 15-

ročnú činnosť SLA 3D (športovci, funkcionári, významné osoby) – ocenia sa plaketou na VČS 

17.11.2020, výber uskutoční predsedníctvo v jesennom období.  

 

Predsedníctvo prijalo informáciu na vedomie bez výhrad.  

 

 

 

http://archery3d.sk/blog/spominame-na-historiu-3d-lukostre-na-slovensku
http://archery3d.sk/najuspesnejsi-lukostrelci
http://archery3d.sk/najuspesnejsi-lukostrelci
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12.  Aktuálna informácia o schvaľovanie zmien stanov  

Predseda SLA 3D informoval, že zmeny niektorých ustanovení stanov SLA 3D schválených na VČS 

17.11.2019 (zahŕňalo napr. zmenu sídla združenia, zmenu niektorých článkov stanov), nie sú stále 

schválené a registrované na Ministerstve vnútra.  

Výpisom z aktuálnych platných registrovaných stanov SLA 3D bolo zistené, že v registri OZ máme 

registrované iba pôvodné stanovy z roku 2005.  

Stanovy, ktoré boli odsúhlasené VČS v roku 2015 a boli prezentované ako aktuálne stanovy, neboli 

predchádzajúcim predsedom SLA 3D odoslané na registráciu a schválenie na MINV. 

 

Predseda SLA 3D podnikne všetky potrebné kroky, aby sa tento stav podarilo napraviť v čo 

najkratšom čase. 

Predseda SLA 3D informoval, že SLA 3D má aktívnu elektronickú schránku pre doručovanie úradných 

rozhodnutí na stránke Slovensko.sk 

 

Predsedníctvo prijalo informáciu na vedomie bez výhrad.  

 

 

13.  Presun termínu Grand Prix  HDH IAA, Zlín 

Predseda SLA 3D informoval, že bola presunutá Grand Prix HDH IAA Zlín z júna na 17.-19.7.2020. To 

sa bohužiaľ kryje s termínom 18.7.2020, kedy je plánované 5.kolo Slovenského pohára v Spišských 

Vlachoch, ako aj začiatok lukostreleckého tábora pre deti a mládež.  

Bola preverená možnosť presunúť toto kolo o týždeň neskôr, čo bohužiaľ nie je možné.  

Tým pádom 5.kolo SP zostáva 18.7.2020.  

 

Predsedníctvo prijalo informáciu na vedomie bez výhrad.  
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14.  Čo čakajú od nás kluby?  

Predseda SLA 3D Peter Málek informoval, že po svojom zvolení oslovil predsedov klubov 

s požiadavkou, aby mu poslali aj svoju predstavu, čo čakajú od predsedníctva SLA 3D. Dostali  sme 

veľa zaujímavých námetov, ktoré boli spracované do jedného dokumentu a ten bude v najbližších 

dňoch odoslaný členom predsedníctva.  

Na výzvu reagovali kluby a predsedovia: Arquitis Blatnica – Paškuliak, LK Perún – Sagan, Orlík Sliač – 

Gurová, LK Stupava – Filip, LK Turiec – Pavol Durec 

Na ďalšom zasadnutí predsedníctva prebehne diskusia k týmto bodom.  

  

zodpovedná osoba:  Peter Málek  

 

Predsedníctvo prijalo informáciu na vedomie bez výhrad.  

 

 

15. Výkonnostné triedy 

Marián Antal spolu s Dušanom Horváthom predstavili možnosti zavedenia výkonnostných tried, 

ktoré:  

- sa budú určovať za priemer na šíp na niektorých X kolách SP za posledných X mesiacov 

- pre výkonnostné triedy A,B,C (či iné označenie) sa pre každú divíziu a pohlavie určia iné limity 

bodov  

- zatiaľ sa nebudú aplikovať pre deti (príp. kadetov) 

- umožnia pre najvýkonnejších lukostrelcov podporiť ich reprezentáciu (napr. preplatením 

štartovného na GP/MS/ME apod.) – v prípade, že bude mať SLA 3D na to dostatok financií 

- neskôr v prípade detí ich môžeme motivovať dosiahnutím tejto výkonnostnej triedy napr. 

odznakmi, či inými motivačnými predmetmi apod.  

- systém musí fungovať plne automaticky, musí to byť naprogramované na našej stránke 

- systém musí byť motivačný, nie diskriminačný 

 

zodpovedná osoba:  Marián Antal, Dušan Horváth  
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16. Termíny Kurzu inštruktorov lukostreľby 

 

Predpokladá sa, že bude jeden kurz inštruktorov lukostreľby, termín oznámi Dušan Horváth 

v najbližšej dobe. Pre organizovanie MMSR v hale v Nitre nevedel pre zaneprázdnenosť zatiaľ tento 

termín stanoviť.  

Región stred a západ:   Doplní sa dodatočne... 

Dátum:      

Miesto:    V Luk a šíp.sk, Trnovec nad Váhom.  

Prednášajúci a skúšajúci:  Dušan Horváth a spol 

 

Finančné krytie:   Nebolo stanovené v rozpočte, hospodár súhlasí s preplatením: 

miestnosť, materiály, cestovné pre prednášajúcich, prenájom terčov apod.   Stravné si uhradia 

účastníci sami.  

zodpovedná osoba:  Marián Antal, Dušan Horváth  

 

 

17. Informácia o prebiehajúcej komunikácií s okolitými národnými organizáciami 

 

Predseda združenia informoval, že sa skontaktoval a rokoval s predsedami národných organizácií 

o vzájomných vzťahoch, o výmene informácií a o možnostiach účasti našich členov na súťažiach 

zahraničných organizácií.  

Zmyslom tejto aktivity je podporiť priateľstvo a spoluprácu medzi našou a zahraničnými 

organizáciami, medzi našimi a zahraničnými členmi, ako aj zvýšiť kvalitatívnu úroveň 3D lukostrelcov, 

ktorí budú môcť súťažiť v silnejšej konkurencii. Nepochybne by sme aj týmto krokom podporili rozvoj 

3D lukostreľby ako takej.  

Rokovania prebiehajú s týmito organizáciami:  

Maďarsko:  MISZ Hungary     - Sebastian Vánky 

Rakúsko:  Österreichischer Bogensportverband   - Andreas Kolar 

AAA Austria    - Charly Egger 

Česká rep.:  Česká 3D lukostreľba   - Michal Sodja 

 Český lukostřelecký svaz  - zatiaľ bez záujmu o spoluprácu 
 

Poľsko:   Łuczniczy Klub Sportowy X-10 Jaworze - Adam Bisok 

https://www.facebook.com/%C5%81uczniczy-Klub-Sportowy-X-10-Jaworze-1624108494483585/
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Uzatvorené dohody s jednotlivými krajinami/organizáciami sa budú postupne zverejňovať pre našich 

členov.  

  

zodpovedná osoba:  Peter Málek  

 

Predsedníctvo prijalo informáciu na vedomie bez výhrad.  

 

 

18. Letné sústredenie detí a mládeže 

 

Pod vedením Mariána Antala sa bude v dňoch 18.7.-24.7. 2020 konať Sústredenie detí a mládeže SLA 

3D v Spišských Vlachoch.  

Do 20.3.2020 spracuje Marián Antal cenovú kalkuláciu a podmienky a zašle ich predsedovi združenia 

na zverejnenie.  

 

 

19. Podnety od členov, alebo účastníkov súťaží 

 

Predseda združenia informoval, že obdržal sťažnosť na to, že na pretekoch 5.kola Zimnej ligy v Karlíne 

nebol hlavný rozhodca. Po tejto informácií sa telefonicky spojil s organizátorom Jánom Koutným 

a ten potvrdil, že on vykonával úlohu hlavného rozhodcu počas celej súťaže.  

Nesúťažil, vykonával v prípade potreby funkciu hlavného rozhodcu.  

Ján Koutný predsedom SLA 3D bol upozornený, že hlavný rozhodca nebol zverejnený v rozpise 

súťaže, prisľúbil, že pre budúcnosť budú pristupovať s väčšou dôslednosťou s uvádzaním 

funkcionárov súťaže v propozíciách súťaže, ako aj ústne pri zahájení súťaže.   

Predsedníctvo zobralo informáciu na vedomie bez výhrad.  

 

 

 

 

 

 



                      SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D 
 

20. Termín ďalšieho online stretnutia predsedníctva  

Peter Málek pripomenul úlohy jednotlivým členom do zasadania ďalšieho predsedníctva.  

Ďalšie stretnutie predsedníctva prebehne  o mesiac až dva, podľa potreby a situácie.  

 

Stretnutie prebehne online.  

 

 

V Trnovci nad Váhom dňa:  5.3.2020 

 

Zapisovateľ:   Peter Málek    

         

Overovateľ:   Dušan Franců   


