
                      SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D 
 

Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA3D zo dňa 27.10.2017,  

konanej v Trnovci nad Váhom.  

 

Prítomní:  Jozef Ďugel, Peter Málek, Peter Vilím, Marián Antal, Dušan Horváth 

 

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.  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

2/ PROGRAM VČS  

Predseda SLA 3D Jozef Ďugel predniesol predbežný program na VČS SLA 3D, ktorá sa bude konať 

17.11.2017 vo Varíne a ktorý bol zverejnený na stránke archery3D.sk. Boli zadané úlohy pre 

jednotlivých členov predsedníctva, ktoré spracujú a prednesú na VČS.  

Taktiež boli prerokované návrhy jednotlivých členov predsedníctva.  

 

3/ SCHVÁLENIE HOSPODÁRA 

Za hospodára SLA 3D bol schválený Peter Málek. Na VČS prednesie plán hospodárenia pre rok 2018. 

Bude zodpovedný za výber členského, úhrady faktúr a ostatné finančné transakcie.    

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

4. URČENIE POČTU KôL SP PRE ROK 2018 

Peter Málek navrhol, aby v roku 2018 bolo usporiadaných 8 kôl Slovenského pohára namiesto 

terajších 7 kôl. 2 kolá pre Západné Slovensko, 2 kolá pre Stredné Slovensko, 2 kolá pre Východné 

Slovensko, 1 kolo pre kraj s najvyšším počtom členov, 1 kolo finále – to už tradične rotuje medzi 

krajmi.  

Uvedený návrh nebol schválený, pre rok 2018 zostáva pôvodný počet súťaží.  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    2/3/0 
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5. STREĽBA NA VIAC ŠÍPOV NA SP 

Jozef Ďugel predniesol návrh, aby sa na Slovenskom pohári strieľalo podľa upravených pravidiel HDH 

IAA tým smerom, aby sa strieľalo na 2 šípy. Tento návrh predniesol na základe nespokojnosti 

niektorých predsedov klubov s terajším formátom súťaže.   

Ostatní členovia predsedníctva oponovali, že sa v minulom roku na VČS SLA 3D schválilo, že sa bude 

strieľať striktne podľa pravidiel HDH IAA, tak návrh nebol schválený. 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    1/4/0 

 

6/ 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:  

ŠK ORLÍK SLIAČ  

LK TOPOĽ Topoľčany 

 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

7/ ELEKTRONICKÉ ČLENSKÉ PREUKAZY 

V roku 2017 boli vydané papierové členské preukazy SLA 3D, ktoré sú nutné najmä pre členov 

z južných častí SR cestujúcich za súťažami do Maďarska. Keďže veľká časť členskej základne si 

preukazy ani nevyzdvihla, tak sa pre šetrenie financií a pre zjednodušenie systému zavedie 

automatické generovanie elektronických členských preukazov v PDF.  

Preukazy sa budú vytvárať ihneď po úhrade členského pre rok 2018 a budú zasielané emailom.  

Zodpovedná osoba: Peter Málek 

 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

8/ ŠKOLENIE ROZHODCOV A INŠTRUKTOROV LUKOSTREĽBY 

SLA 3D zorganizuje školenie rozhodcov a školenie inštruktorov lukostreľby. Snahou bude uskutočniť 

tieto školenia ešte v zimnom období 2018 pred 1.kolom SP.  

Zodpovedný: Marián Antal (školiteľ) 

                        Dušan Horváth (vybavenie termínov a miesta školení )  
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Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

9/ ÚČASŤ DETÍ NA MSR SLA 3D 

Predsedníctvo SLA 3D prediskutovalo niekoľko návrhov na účasť detí a kadetov na MSR SLA 3D. 

Návrh usporiadať samostatné MSR SLA 3D iba pre deti a kadetov nebola odsúhlasená.  

Schválený bol názor, že deti a kadeti budú súťažiť na rovnakej súťaži MSR SLA 3D, ako budú súťažiť 

seniori a veteráni. Vzhľadom na snahu na zvýšenie kvalitatívnej úrovne a prispôsobení sa 

medzinárodným štandardom, zmení sa systém súťaženia pre deti na MSR SLA 3D. Deti budú súťažiť 

v samostatných skupinách bez sprievodu rodičov, pričom organizátor MSR SLA 3D zabezpečí pre 

každú skupinu 1 dospelú osobu, ktorá bude sprevádzať danú detskú skupinu.  

Úlohy:  Peter Málek zabezpečí vytvorenie informovaného súhlasu, ktorý rodičia strieľajúceho dieťaťa 

odovzdajú organizátorovi pred súťažou MSR 

Organizátor MSR SLA3D – zabezpečí sprievodné osoby pre deti 

 

10/ SÚSTREDENIA PRE DETI A KADETOV V ROKU 2018 

Predseda metodicko-trénerskej komisie Marián Antal predniesol návrh na sústredenie pre deti 

a kadetov v roku 2018. Uviedol, že doterajší 3-dňový formát sústredenia je nedostatočný a bude 

vhodné uskutočniť 5-dňové sústredenie. 

 

Zodpovedný:  

Dušan Horváth - výber miesta sústredenia a nacenenie jednotlivých položiek 

Marián Antal – školiteľ na sústredení 

Peter Málek – určenie finančného zabezpečenia  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

11/ INDIVIDUÁLNI ČLENOVIA SLA 3D 

Peter Vilím navrhol, aby od roku 2018 nebola možná registrácia individuálnym členom, ale iba 

členom, ktorí budú členmi niektorého z klubov registrovaných v SLA 3D. Zdôvodnil to zjednodušením 

práce s klubmi a členmi SLA 3D.  

Návrh nebol prijatý, v roku 2018 bude možná aj naďalej registrácia individuálnymi členmi.  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    1/3/1 
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12/ RÔZNE, DISKUSIA 

 

V Trnovci nad Váhom dňa:  27.10.2017 

 

Zapisovateľ:   Ing. Peter Málek          

 

Overovateľ:   Jozef Ďugel 


