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Správa o činnosti SLA 3D v období  

od 18.11.2019 do 17.11.2020 

 

Predkladateľ správy: Ing. Peter Málek – predseda SLA 3D 

Účel:  správu predkladá predseda OZ SLA 3D počas Výročnej členskej schôdze SLA 3D 2020 

konanej 17.11.2020. Správa odráža činnosť OZ v období medzi členskými schôdzami.  

 

SLA 3D:  

Milí priatelia lukostrelci, rodičia a priaznivci, 

Predkladám vám správu o činnosti Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D.  

Tento rok bol určite veľmi špecifickým a náročným z hľadiska športovania – najmä z dôvodu Covid19. 

Na predsedníctve sme počas celého obdobia dávali jasné, včasné a zrozumiteľné vysvetlania rôznych 

opatrení UVZSR a snažili sa podporovať organizovanie súťaží a rozvoju 3D lukostreľby tak, ako to bolo 

možné.  

Aj vďaka tomu môžem konštatovať, že táto sezóna bola v rámci možností úspešná a prebehlo tu veľa 

3D lukostreleckých aktivít, či súťaží. 

  

V nasledujúcej správe zhrniem to, čo sme stihli v SLA 3D urobiť od ostatnej VČS 2019.  

 

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA:  

Napriek skrátenej lukostreleckej sezóne je výborné, že nám nepoklesol počet členov. Z 697 členov 

v roku 2019 stúpol na 708 v roku 2020.  

 

V roku 2020 sme mali 54 členských klubov s minimálne 3 členmi s platnou licenciou.  

 

Najväčšie kluby (nad 20 členov):  

SLK Spišské Vlachy  20 členov 

LK X-Focus Prešov  20 členov 

LK Malinovo:    21 členov 

Fiľakovskí Vlci   21 členov 

LK Hubert Arrows   26 členov 

LK Epirus   26 členov 

Horné Húčie 3D  27 členov 

LK 3beč Partizánske  31 členov 

Lukostrelecký klub Stupava:  41 členov 
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ČINNOSŤ PREDSEDNICTVA:  

9x zasadalo predsedníctvo – od decembra 2019 do novembra 2020 

 

Prvé bolo osobné, zvyšok online (efektívnejšie časovo i nákladovo) 

 

 

 

Oproti predchádzajúcemu obdobiu, keď sa stretalo predsedníctvo 1x za rok – pred VČS to považujem 

za veľkú kvantitatívnu i kvalitatívnu zmenu. A skutočne sme mali vždy o čom rokovať, väčšinou sme 

niektoré body prekladali na ďalšie zasadanie.  

Týmto spôsobom sme dokázali v zimnom období dopracovať a aktualizovať všetky potrebné aktuálne 

dokumenty:  

HDH – IAA pravidlá s národnou úpravou  

Smernice:  

 

Osobne sa chcem poďakovať všetkým členom predsedníctva SLA 3D. Najmä Dušanovi Francu 

a Dušanovi Horváthovi za veľkú pomoc v činnosti predsedníctva pri príprave príslušných dokumentov.  

Taktiež Mariánovi Antalovi za úspešné zorganizovanie a vedenie lukostreleckého sústredenia mládeže 

v júli v Spišských Vlachoch na Zahure.  
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Mojou víziou počas môjho predsedovania SLA3D bolo, aby som zapojil čo najviac členov SLA3D do 

práce a pri pomoci na rôznych dielčich projektoch, či prácach a toto sa aj podarilo:   

 

Rád by som spomenul najmä tieto osoby:  

1/ Dalibor Halík + Pavol Durec    - preklad z pravidiel HDH IAA 

2/ Tatiana Binderová     -  pomoc so súťažným poriadkom, školiteľka na 

školení rozhodcov  

3/ Jana Harabinová    -  nahadzuje súťaže do súťaž.kalendára, výsledky, 

evidencia poukážok pre štartovné zdarma na SP, pomoc s letákom SLA 3D. Správcom majetku SLA 

3D – evidencia 3D terčov, viest, ostatného majetku.  Jej osobitná  

4/ Viera Majchrovičová    -  príspevky na stránku – história SLA 3D, pomoc 

s textovou časťou letákov SLA3D 

5/ Olívia Kreutzová    -  zaujímavé príspevky na stránku 

6/ Mirka Eliášová    -  výroba grafiky letáku SLA3D 

7/ Ivan Filip     -  pomoc za materiál a pri výrobe pokladničky na 

dobrovoľné príspevky pre lukostreľbu na MSR v hale v Nitre,  výroba zberných vedier na akciu 

recyklácie šípov na MSR 

8/ Jana Bejticová, Ivan Majchrovič, Katarína Žitňanská, Attila Száraz – členovia komisie pre výber 

nového loga SLA3D a reprezentačného trička  

9/  Peter Vilím, Jana Bejticová, Mirka Eliášová, Robert Bejtic, p.Kašuba – za pomoc počas 

lukostreleckého sústredenia 

10/  Lukostrelecký klub Topoľ s Martinom Karasom a jeho tímom – za ukážku lukostreľby, požičanie 

lukov i terčov pre stovky záujemcov počas 3 dní na MSR v hale v Nitre  

11/  Michal Kurtulík     -  niektoré softwarové úpravy na stránke 

12/  Vladimír Fryk    -  pomoc s internetovou stránkou,  

13/  Diana Hamáry Gurová   -  za teoretické rozpracovanie zásad lukostreľby 

14/ rodina Žitňanská – Katarína, Jozef  -  za propagáciu 3D lukostreľby, založili 

a prispievajú do Facebookovskej otvorenej skupiny 3D lukostreľba a robia promo tomuto športu 

15/  Jakub Štuk    -  správa nových členov na Facebooku 

 

Som veľmi rád, že sa podarilo dať dokopy taký kopec ľudí, ktorí dobrovoľne a bezplatne pracujú pre 

SLA 3D. Ja za to ďakujem, horeuvedeným, ako aj všetkým ďalším nemenovaným členom SLA 3D 

s pomocou pre našu organizáciu. Veľmi pekne ďakujem za pomoc za všetkých.  
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SLA3D žiada financie z verejných zdrojov 

December – janurár:  

Na základe zistenia možnosti získať financie aj z verejných zdrojov – na základe výzvy na poskytnutie 

dotácie v oblasti športu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu.  

Podať kompletnú žiadosť v priebehu necelého mesiaca bolo veľmi náročné:  

- rokovania na Slov.olympijskom výbore 

- žiadosť mohli podávať iba uznané športové zväzy (čo sme neboli) 

- úprava software registrácie našej stránky + potrebný zber údajov od členov (rodné čísla, kompletná 

adresa apod.) – väčšina členskej základne bola ochotná 

-  žiadosť podaná včas a s kompletnými údajmi (pýtali sme sa, prečo aj ostatné športové zväzy 

nežiadajú – je to pre ne príliš administratívne náročné).  

Osoby, ktoré sa venovali prácam ohľadom tejto výzvy (cca.100-150 hodín):  Ing. Peter Málek, Ing. 

Dušan Franců 

 

Reálne: získali sme 23776 EUR  

 
 

Kontrola využitia dotácie (posledná záložka v menu dolu):  

http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia/financovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia/financovanie
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PODPORA ŠPORTOVCOV A ORGANIZÁTOROV SÚŤAŽÍ I KLUBOV:  

Víziou organizácie SLA 3D je podpora 3D lukostreľby ako takej.  

Podporili sme tieto oblasti:  športovcov, mládež a kluby 

 Priama finančná podpora za 5 najlepších výkonov za posledné ME (8 športovcov) – 11000 EUR 

– priama štátna podpora 

 Podpora reprezentácie – materiálna podpora 21 najúspešnejších lukostrelcov na ME 

z predchádzajúceho roku 

 Podpora  aktívnych detí a mládeže – 121 športovcov do 23 rokov – dostali 3 poukážky na 

štartovné na SP/MSR zdarma 

 Materiálna podpora klubov – nákup terčovníc pre kluby s najviac športovcami do 23 rokov 

 Materiálna podpora organizátorov MSR. Nitra – medaile, Dechtice – kvalitné terčovnice s 

insertami 

 Materiálne vybavenie pre súťaže spoluorganizované so SLA 3D - SP a MS – nákup 10 ks 3D 

terčov, ktoré sa zdarma požičiavajú medzi klubmi. Tento projekt je veľmi úspešný, myslím, že 

boli využité na každom kole SP i MSR.  

 

(momentálne sú v Rimavskej Sobote, plánovali sa presťahovať do skladu na zimu do Trnovca 

n.Váhom - poďakovať Tiborovi Lévayovi, ktorý sám od seba a bez nároku na odmenu zvery 

poopravoval. V Trnovci nad Váhom máme prenajatú časť skladu, kde sa skladuje materiál SLA 

3D – napr. výsledková finálová tabuľa, zvieratá, aktuálne poháre SP2020 atď).  

Kúpil sa ďalší materiál, zoznam tu: http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia  

 

 

 

 

 

http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia
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7.1.2020: 

Slovenská lukostrelecká asociácia 3D je od 7.1.2020 registrovaná ako športový zväz.  

Podarilo sa nám zapísať sa do Registra právnických osôb v športe.  Zapísaním a splnením podmienok 

podľa Zákona o športe sme sa aj formálne stali Športovým zväzom (za neuznaný šport „lukostreľba  - 

odvetvie 3D lukostreľba „) 

Tým sa nám otvorili dvere na komunikáciu so štátnymi organizáciami – s Ministerstvom školstva, VvaŠ.  

Jednak dotácie na jednej strane, na druhej strane rôzne rôzne povinnosti voči štátu – z hľadiska 

evidencie a vykazovania rôznych súťaží apod.  
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ĎALŠIE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ SLA 3D:  

- prebehli online, keďže sme kvôli Covidu nemali možné osobné stretnutia a súťaženie.   

22.3. 2020 -  Školenie rozhodcov online -  pod vedením Tatiany Binderovej a Dušana Horvátha 

-  školenie máme v 2-ročnom cykle, certifikát rozhodcu na súťaže SLA 3D získalo 41  

účastníkov 

Apríl – máj - Korešpondenčný porovnávací tréning / korešpondenčná liga 

- osvieženie a možnosť si zatrénovať a porovnať svoju výkonnosť 

- zúčastnilo sa 104 lukostrelcov 

- vrámci toho jedno kolo, keď naše lukostrelecké deti namaľovali terče „Koviďák“ 

12.4.2020 - veľkonočné rozprávanie o lukostreľbe s Arnim 

9.6.2020 - Bezpečnosť pri 3D lukostreľbe (online workshop pre každého), prednášajúci:  

Dušan Franců  

18.-19.6.2020  - Školenie kontrolórov športových organizácií na Ministerstve školstva VvaŠ – zúčastnila 
sa Gabriela Sárková 
 
18.-24.7.2020 - Sústredenie mladých lukostrelcov 2020 (5. letný tábor) Spišské Vlachy 
- pod vedením Mariána Antala prežilo pekný týždeň spojený  s lukostreľbou a kopou nových 
kamarátstiev sa zúčastnilo 39 účastníkov 
- poďakovať Mariánovi, že si to opäť zobral na starosť – kúsok od osád, ktoré boli v karanténe. 
Ďakujem aj Janke Bejticovej, Petrovi Vilímovi, či Mirke Eliášovej, ktorí pomáhali a trénovali počas 
sústredenia. 
Podpora 3D parkúrov:  

  - počas karantény aktívna propagácia novovzniknutých 3D parkúrov, ako aj doterajšieho 

parkúru (Ostrá Lúka, Pacov, Čierna Voda, Trnovec n.V.), vytvorená podstránka u nás na webe: 

http://www.archery3d.sk/3d-parkury-na-slovensku  

 

Vytvorený youtube kanál SLA 3D:  

- kanál, cez ktorý sa propaguje 3D lukostreľba – postupne budeme vkladať videá, ktoré budú 

zobrazovať tento krásny šport.  Zatiaľ 7.kolo SP Rimavská Sobota, Rozprávanie s Arnim, ďalšie budú 

pribúdať. 

(ak budete mať vlastný vhodný materiál, kontaktujte sa so mnou. Každé video je vzácne. Pre info, 2-

dňové video od firmy, ktorá robila Rimavskú Sobotu, stojí cca. 500 EUR).  

 

Spolupráca s inými lukostreleckými organizáciami:  

Oslovil som lukostrelecké organizácie v okolitých krajinách za účelom obojstranných dohôd, aby naši 

členovia sa mohli zúčastňovať súťaží v zahraničí a naopak.  

Boli dosiahnuté predbežné dohody s Českou 3D lukostřelbou, AAA Austria, čiastočná dohoda 

s Maďarskou lukostreľbou – na niektoré súťaže a na niektoré súťaže v Poľsku. Rokovania ustrnuli 

vzhľadom na karanténne opatrenia a zákazy lukostreleckých súťaží vo všetkých krajinách.  

Ďalšie rokovania prebehnú po ukľudnení situácie s kovidom.  

Prebehli aj viaceré rokovania so Slovenským lukostreleckým zväzom za účelom normalizácie vzťahov. 

Vzťahy medzi SLA 3D a SLZ považujem za štandardné a som rád, že sa podarilo v tomto roku 

vyrokovať našim členom SLA 3D, aby sa mohli zúčastniť na MSR v terénnej lukostreľbe SLZ, čo bol pre 

veľkú časť z nich nová zaujímavá disciplína.  

http://www.archery3d.sk/3d-parkury-na-slovensku
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SÚŤAŽNÉ AKTIVITY 

 

Slovenský pohár – plán 8 kôl 

 

13.6.2020  -  začali sme 4.kolo SP, Čremošné  

(dve z nich sa podarilo zrealizovať v náhradnom termíne, Trnovec sa nestihol) 

10.10.2020  -  7.kolo Rimavská Sobata (náhrada za Malinovo) 

 

Súťažili sme 4 mesiace, buďme radi za ne, za pohotovosť organizátorov, keď dokázali reagovať na 

aktuálne hygienické opatrenia a zorganizovať až tých 7 kôl.  

Aspoň niektorého kola SP sa zúčastnilo cca. 430 členov SLA 3D. 

 

 

 

Organizovali sme aj dvoje Majstrovstvá Slovenska SLA 3D – jedny halové a jedny klasické  

 

MSR - Nitra 

22.-23.2.2020  -  na výstavisku v Nitre sa organizovali prvé halové MSR v 3D lukostreľbe s 272 

účastníkmi. 

- v sobotu súťaže od modrého kolíka 

- v nedeľu súťaže od červeného kolíka 

- ďakujeme Dušanovi Horváthovi a LK Hubert Arrows, ktorý zorganizoval toto krásne podujatie 

(stihli sme to o chlp, pretože v ďalšom týždni prepukla 1.vlna koronavírusu a boli zakázané všetky 

hromadné podujatia) 

 

MSR – Dechtice Planinka 

19.-20.9.2020  -  v Dechticiach v Planinke sme mali ďalší 3D lukostrelecký sviatok – MSR SLA 

3D v 3D lukostreľbe s 239 účastníkmi 

- 2 dňové podujatie podľa formátu Grand Prix HDH IAA – 3 kolá po 20 šípov + finále 

- ďakujem Petrovi Krištofíkovi a celému tímu Archery klubu Geronimo Trnava za výbornú organizáciu a 

krásny lukostrelecký zážitok. 

  

 

ZAHRANIČNÉ SÚŤAŽE 

Bohužiaľ boli pre Covid boli zrušené všetky zahraničné dôležité súťaže: augustové MS HDH IAA 

v Maďarsku, ako aj GP v Zlíne i Krumpendorfe. Na MČR sme mali mať tiež hojnú účasť, pre uzatvorené 

hranice s ČR tiež nebolo možné  sa zúčastniť.  
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15 ROKOV SLA 3D 

 

Dňa 4.3.2020 sme si pripomenuli15. výročie od registrácie Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D (SLA 

3D). Preto sme priblížili, ako sa vyvíjala 3D lukostreľba na Slovensku, ako vznikla SLA 3D, či aké osoby 

za tým všetkým stáli a môžeme im ďakovať za to, že založili základy tomuto krásnemu športu na 

Slovensku. 

Materiály k tomu a článok Spomíname na históriu 3D lukostreľby na Slovensku  napísala: Viera 

Majchrovičová 

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

 

A aby sme nezabudli na našich najúspešnejších lukostrelcov, tak sme prácne pozháňali 

výsledky MSR od roku 2008 (skoršie sa nezachovali).  

A 5 najúspešnejších lukostrelcov sme ocenili na SP:  

 

http://www.archery3d.sk/blog/najuspesnejsi-3d-lukostrelci-slovenska-v-15-rocnej-historii-sla-3d 

http://www.archery3d.sk/blog/spominame-na-historiu-3d-lukostre-na-slovensku
http://www.archery3d.sk/blog/najuspesnejsi-3d-lukostrelci-slovenska-v-15-rocnej-historii-sla-3d
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