Zápisnica
Z výročnej členskej schôdze občianskeho združenia

Slovenská Lukostrelecká Asociácia 3D
konanej dňa 17. novembra 2017 vo Varíne

Schválenie programu VČS a konštatovanie uznášaniaschopnosti

Počet klubov: Celkový počet členských klubov je 47, na tejto schôdzi je zastúpených 25,
zastupujú 387 lukostrelcov.
Počet individuálnych členov zúčastnených na schôdzi: 3
Prítomných alebo zastupovaných je 390 členov.
Celkový počet členov: 601
Predseda SLA3D Jozef Ďugel konštatoval, že členská schôdza je uznášaniaschopná.
Dodatočne sa prezentoval ďalší klub so 16 hlasmi – LO Sokol Trenčianske Stankovce
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Otvorenie
Schválenie programu a rokovacieho poriadku
Správa o činnosti SLA3D (Jozef Ďugel)
Správa o hospodárení SLA3D (Peter Málek)
Vyhodnotenie organizačnej stránky jednotlivých kôl SP a MSR 2017 (Dušan Horváth)
Revízna správa (Jozef Matejov)
Personálne zmeny v predsedníctve, doplňovacie voľby
Vyhodnotenie účasti a úspechov našich členov na medzinárodných lukostreleckých podujatiach
(Jozef Ďugel, Dušan Horváth)
Plán činnosti na rok 2018, zadelenie konkrétnych úloh jednotlivým členom predsedníctva,
predsedovi, príp. ostatným zainteresovaným osobám
Rozpočet 2018 (Peter Málek)
Výber organizátorov SP a MSR 2018 (na základe predchádzajúcich prihlášok na SP a MSR)
Organizácia a kalendár súťaží v pôsobnosti SLA 3D (vytvorenie kalendára s prioritným zadelením
súťaží SP a MSR, následne ostatných sérií súťaží - SSP, VSP, 3D West Cup, ako aj individuálnych
súťaží) (Peter Málek)
Rôzne, diskusia
Hlasovanie za schválenie programu (Za/proti/zdržali sa): 390/0/0
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3. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku a programu VČS
Členská schôdza schválila rokovací poriadok v znení predloženého návrhu bezo zmien.
Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 390/0/0


Voľba orgánov VČS
V zmysle schváleného rokovacieho poriadku
Členská schôdza zvolila v smysle rokovacieho poriadku orgány členskej schôdze:
Predseda členskej schôdze: Jozef Ďugel
390/0/0
Zapisovateľ:
Gabriela Sárková
390/0/0
Overovateľ zápisnice:
Attila Száraz
384/0/6
Návrhová komisia:
Dušan Horváth
390/0/0
Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 390/0/0
PROGRAM:

3. Správa o činnosti SLA 3D
 Jozef Ďugel predniesol ústne správu o činnosti SLA 3D. Predseda skonštatoval, že do organizácie
pribúdajú noví členovia a to hlavne deti a mládež.
 Počas leta prebehlo sústredenie detí pod vedením Mariána Antala
 SP a MSR sa strieľali podľa pravidiel HDH IAH
 Veľký prínos pre SP boli aj rozhodcovia
 Regionálne súťaže prebehli taktiež v poriadku a podľa pravidiel, či už WEST CUP, Južná 5, alebo
Zimná liga a halové súťaže
 Poďakoval reprezentácii a za úspechy, ktoré dosiahli naši strelci mimo SK
 MS SK bolo naozaj výborné – poďakovanie organizátorom - vysoká úroveň
 Kluby sa výborne zhostili organizácie pretekov

Uznesenie: Členská schôdza schvaľuje správu o činnosti SLA3D za rok 2017 prednesenú predsedom
SLA3D Jozefom Ďugelom.
Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 390/0/0
4.

Správa o hospodárení
 Správu predniesol Peter Málek, ktorý bol zvolený za hospodára klubu. Správu predniesol
v spolupráci s účtovníčkou - pani Ivanou Germanovou
 Rozbehol sa veľmi dobrý registračný systém na vydávanie a úhradu licencií
 Založil sa účet v spoločnosti Trust Pay, kde sa dávali dokopy všetky príjmy za členské
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Vyzberalo sa 6019,- € (Príjmy z reklamy a za zverejňovanie súťaží klubom, ktoré nie sú našimi
členmi a zverejnili sa na stránke ich súťaže, boli celkovo 540,- )
 Výdavky:
 Náklady na licencie, web hosting, poháre na MSR a SP, rozhodcovia, cestovné pre predsedu
a predsedníctvo, sústredenie pre deti, školenie rozhodcov, Web stránka (Kurtulík ) elektronické
bodovačky ,vedenie účtu, vyznamenie za reprezentáciu, podpora strelcov reprezentácie, členské
HDH, workshop lukostrelcov
 Koncoročný stav účtu sa predpokladá vo výške cca 200,- €, stav pokladne: 0 €
 Vedenie odsúhlasilo odmeny pre p. Ivanu Grmanovú 100,- €/ rok za vedenie účtovníctva pre SLA
3D
 Návrh na založenie účtu pre 2% z daní do SLA 3D
P. Marián Antal vyzdvihol dôležitosť reprezentácie SK a s tým spojené ocenenie a návrh na dotácie pre
súťažiacich. Bolo by vhodné stanoviť aj postupový klúč na reprezentovanie SR podľa výsledkov z iných
súťaží.

5. Vyhodnotenie organizačnej stránky jednotlivých kôl SP a MSR 2017 (Dušan Horváth)





Správu o vyhodnotení SP podal Dušan Horváth
Skonštatoval, že účasť je veľmi dobrá v priemere 148 strelcov na súťaž. Najdôležitejšie je, že
bola dodržaná bezpečnosť a dobre umiestnené terče. Kluby, ktoré preteky usporiadali, boli
skúsené a všetky trate boli v peknom prostredí a s dobrým zázemím. Športová úroveň našich
pretekov je veľmi dobrá.
Negatívom je u niektorých usporiadateľov umiestnenie kolíkov na trati, čo sa týka
vzdialeností ale aj uhol kolík a zviera z pohľadu strelca. Jedna línia kolíkov.

Atila Száras podotkol, že staviteľ trate by nemal súťažiť, lebo pozná vzdialenosti.
P. Antal: z pozície rozhodcu som presunul kolíky a kontroloval bezpečnosť . Hlavne streľba cez horizont,
kde môžu byť ohrození turisti. Je dôležité uvedomiť si aj trajektóriu strelby, ktorá býva najčastejším
problémom na súťažiach. (vetvičky, zóna medzi dvomi stromami, odraz šípu od terčov do obytnej zóny).
P. Horváth: Zabezpečiť priestor páskami. Príliš dlhá trať - v prípade problémov, aby sa mohol strelec
dostať do 30 min na základňu. Tvorba skupín s konkurenciou. Predsedníctvo môže v prípade potreby pe
SP v roku 2018 aj vopred pripraviť skupiny konkurentov a ostatných iba dopíše organizátor podľa
potreby.
1. Rozhodcovia musia aktívnejšie pracovať a kontrolovať trať aj súťažiacich. Bude sa konať aj
doškolenie rozhodcov.
2. Predsedníctvo SLA3D informovalo, že počas MSR budú deti súťažiť samostatných v skupinách
bez rodičov a trénerov iba v sprievode jednej dospelej osoby, ktora bude skupinu dozorovať.
Každý klub, ktorého detský účastníci súťažia, musí zabezpečiť 1 osobu, ktorá bude sprevádzať inú
detskú skupinu. Týka sa to detí do 12 rokov.
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P. Pagáčik upozornil na zodpovednosť za tieto deti. Predsedníctvo SLA 3D toto bude riešiť
informovaným súhlasom rodičov, bez ktorého nebude možný štart dieťaťa na MSR:
6. Revízna správa
 Revízna správa nebola do dátumu VČS spracovaná, akonáhle bude k dispozícií, bude
zverejnená na stránka archery3d.sk
7. Personálne zmeny v predsedníctve, doplňovacie voľby
 Neboli navrhované žiadne zmeny
8. Vyhodnotenie účasti a úspechov našich členov na medzinárodných lukostreleckých pretekoch.
 Výsledky úspešných strelcov budú zverejnené na stránke
 Predsedníctvo ocenilo úspešných lukostrelcov cenami

9. Plán činnosti na rok 2018
Plán činnosti SLA 3D podal Peter Málek
 Vydávanie nových licencií a členské preukazy, nový systém vydávania PDF licenčných
kartičiek (január)
 Školenie rozhodcov (február – marec)
 Školenie inštruktorov lukostreľby – p. Antal (február – marec)
 Plán pretekov SP apríl – október (v každom mesiaci 1 kolo)
 Finančne zabezpečenie rozhodcov na jednotlivé kolá SP a úhrada cien na finále zo SLA
3D
 Sústredenie detí 5 dňové (august)
 Úhrada licencií pre našich súťažiacich do HDH IAA
 MS SR sú naplánované na koniec augusta, SLA 3D zabezpečuje rozhodcu a poháre pre
víťazov
 Workshop tradičných lukostrelcov (október – november)
 November – výročná členská schôdza (november)
 Vyhodnotenie najlepších lukostrelcov SLA 3D (november)
10. Návrh rozpočtu pre rok 2018
 Návrh rozpočtu SLA 3D podal Peter Málek
Hlavným zdrojom príjmov je výber členského SLA 3D.
P. Binder: návrh zjednotenia členského deti a dospelý (601 členov z toho 101 detí)
Hlasovanie: 406 hlasov = 312 súhlasí /69 proti / 25 zdražali sa
Uznesenie: Výročná členská schôdza schvaľuje zjednotený členský príspevok na rok 2018 12,-€ na člena
(dieťa aj dospelý)
VČS navrhuje, aby sa založil účet 2% z daní treba zaregistrovať do 15.12.2017 bude riešiť J. Ďugel
Hlasovanie: 406 hlasov = 247/35/140
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Uznesenie: Výročná členská schôdza schvaľuje zriadenie účtu na 2%
P. Antal, p. Krištofík: treba individuálne stretnutie vedenia a snažiť sa vybaviť sponzorské od veľkých
firiem a hlavne dohodnúť, na čo budú účelovo použité vybrané peniaze z 2% daní do SLA 3D. Príjmy z 2%
budú viazané na organizáciu sústredenia mládeže a workshopu – návrh bol jednohlasne prijatý
Hlasovanie: 406= 406/0/0
Uznesenie: Výročná členská schôdza sa uzniesla, že výťažok z 2% zisku z daní budú použité na
sústredenie pre deti a na workshop pre lukostrelcov



Peniaze z reklamy a zverejňovanie súťaží
Výdavky:
o Peniaze na poháre MS, SP, rozhodcovia, hosting, predseda cestovné náhrady+
predsedníctvo, sústrednie detí, školenie rozhdcov, školenie inštruktorov lukostrelcov,
plagát na SP, Web hosting, členské HDH

P.Málek navrhuje, že v rámci vyúčtovania cestovných príkazov pre členov predsedníctva bude účtovná
náhrada 0,15 € za 1 km + správa z cesty, aby sa šetrilo na výdavkoch na cestovné príkazy.
Hlasovanie: 406=388/18/0
Uznesenie:
Výročná členská schôdza SLA 3D týmto schvaľuje, že vrámci vyúčtovania cestovných príkazov pre
členov predsedníctva a pre predsedu SLA 3D, bude „Účtovná náhrada zahŕňajúca výšku
základnej náhrady / 1 km a prepočet phm / 1 km“ upravená na fixnú sumu 0,15 EUR za 1 km
jazdy.
Zahraničnú služobnú cestu musí pred cestou schváliť väčšinou hlasov predsedníctva SLA 3D. Zo
zahraničnej služobnej cesty musí byť vyhotovená správa ešte pred preplatením cestovných
náhrad.

Workshop – p. Krištofík: otázkou je prečo je workshop zadarmo? Prečo záujemcovia o školenie neplatia?
P. Málek: navrhujem,a by sa zaplatili školitelia a amortizácia materiálu. Ostatné si budú platiť účastníci
sami. (strava a ubytovanie)
P. Binder: ak sa ide robiť školenie pre deti, či by nebolo dobré urobiť väčšiu osvetu a získať aj viac detí,
ktoré nie sú členmi SLA a učiť ich.
P. Horváth: vyriešiť rozhodcov na preteky. Školenie treba zaplatiť z SLA
Úloha: Prosíme predsedu J. Ďugela o zrušenie účtu v Tatrabanke z dôvodu vysokých poplatkov
za vedenie účtu.

5

ROZPOČET SLA 3D na 2018 Hlasovanie: 406= 406/0/0 - bol jednohlasne schválený
Uznesenie: Výročná členská schôdza schvaľuje nasledovný rozpočet na rok 2018:
PRÍJMY:
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VÝDAVKY:

11. Organizácia a kalendár súťaží v pôsobnosti SLA3D
p. Málek: spomenul výhody a nevýhody pravidiel HDH IAA pre SP a MSR. Pre MSR je vhodné
a naďalej strieľať podľa pravidiel HDH IAA (3 kolá + finále).
Čo sa týka SP SR bolo by lepšie, keby sa Slovenský pohár 2018 strieľal na 2 šípy podľa pravidiel
Wold archery s upravenými pravidlami (pridať kategórie HU, PBHB, CRB).
Hlasovanie: 406= 179/207/20
Uznesenie: Výročná členská schôdza sa uzniesla, že SP zostáva podľa pravidiel HDH IAA (1 šíp)
p. Málek: návrh usporiadavať 8 kôl SP (vrátane finále) proporčne východ 2 kolá, stred 3, západ 3.
Finále by nerotovalo po krajoch, ale bolo by tam, kde by bola posledná súťaž podľa kalendára
Hlasovanie: 406= 342/40/24
Uznesenie: Výročná členská schôdza schvaľuje 8 kôl Slovenského pohára SR
p. Száras: navrhujem, aby sa do celkového hodnotenia brali výsledky z 5 najlepších kôl
a v prípade rovnosti bodov sa do úvahy bude brať priemer na šíp.
Hlasovanie: 406= 131/220/55 - návrh neprešiel
Uznesenie: Výročná členská schôdza schvaľuje, že na výsledky sa budú brať 4 najlepšie kolá do
celkového hodnotenia pretekov.
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12. Výber organizátorov kôl Slovenského pohára a MSR
Výber organizátorov bol vykonaný žrebovaním z prihlásených klubov, pričom v usporiadaní SP
mali prednosť kluby, ktoré v predcádzajúcom roku neorganizovali SP. Vzhľadom k tomu, na Strednom
Slovensku boli iba 2 kluby, ktoré chceli organizovať SP, pridalo sa jedno kolo na Západnom Slovensku.
Z 8 kandidátov sa vybrali nasledovné kluby:
Východné Slovensko: LK Bašta Rimavská Sobota, LK Spišské Vlachy
Stredné Slovensko:
KŠL Robin Zvolen, LK Varín
Západné Slovensko:
Pro Eberhard LO Malinovo, LK Hubrt Arows Trnovec, LK 3beč
Partizánske, Horné Húščie 3D
Majstrovstvá Slovenska SR: ARQUITIS Blatnica
Kalendár súťaží SLA 3D:
24.3. 1.kolo SP
- Hubert Arrows, Trnovec nad Váhom
14.4. 2.kolo SP
- 3-beč Partizánske
12.5. 3.kolo SP
- LK Bašta Rimavská Sobota
9.6.
4.kolo SP
- Robin Zvolen
7.7.
5.kolo SP
- Horné Húščie 3D, Myjava
4.8.
6.kolo SP
- LK Spišské Vlachy
25.-26.8. Majstrovstvá Slovenska - ARQUITIS Blatnica
15.9. 7.kolo SP
- LO Malinovo
13.10. 8.kolo SP
- LK Varín (finále)

Uznesenie: Výročná členská schôdza schvaľuje rozdelenie organizovania kôl Slovenského pohára
a Majstrovstiev Slovenska a kalendár súťaží spoluorganizovaných SLA3D.
Hlasovanie: 406/0/0

13. Rôzne
p. Lévay: treba doriešiť štartovné na SP pre súťažiacich, ktorí nechcú stravu. Strava musí byť
zabezpečená pre všetkých súťažiacich, ale v prípade záujmu sa bude dať do formulára doplniť
odhlásenie zo stravy. Následne sa zo štartovného odpočítajú 3,- €.
Uznesenie: Výročná členská schôdza schvaľuje možnosť neprihlásenia si stravy na SP a MSR.
Štartovné sa zníži o 3,- € pre SP a 6,- € pre MSR.
Hlasovanie: 406/0/0

p. Száras: zabezpečenie cvičných strelníc. Treba dodržať aj bezpečnosť a kvalitu terčovníc. Zároveň je
potrebné dodržať aj vzdialenosti medzi jednotlivými terčovnicami.
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p. Szarás: urobiť anketu o spokojnosti súťaže podľa určitých kritérií, aby sa v budúcnosti zamedzilo
technickým chybám.
p. Horváth: zastreší do budúcnosti hodnotenia a kontrolu súťaží SP a následné reportovanie
výsledkov z jednotlivých súťaží na ďalšej VČS (parkovanie, cvičná strelnica, trať, strava, organizačné
zabezpečenie, vyhodnotenie ....)
p. Málek, p. Antal: nevyhodnocovať súťažiacich, ktorí nesplnia minimálnu výkonnostnú hranicu.
Úloha pre p. Antala: vytvoriť výkonnostné triedy ( dosiahnutý priemer na jeden šíp za celý ročník SP)
pre všetky divízie lukov a vekové kategórie.
Registrácia SLA 3D do organizácie IFAA – nie je zatiaľ potrebná

Vo Varíne 17. 11. 2017

Zapísala: Gabriela Sárková
Zápisnicu overil: Attila Száraz
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