Zápisnica
Z výročnej členskej schôdze občianskeho združenia

Slovenská Lukostrelecká Asociácia 3D
konanej dňa 18. novembra 2018 vo Zvolene

1. Schválenie programu VČS a konštatovanie uznášaniaschopnosti
Počet klubov: Celkový počet členských klubov SLA 3D je 41, na tejto schôdzi je zastúpených 25
klubov, zastupujúcich 401 lukostrelcov.
Celkový počet členov: 596, z toho 0 členov prišlo individuálnych, teda takých, ktorí nie sú členmi
niektorého z členských klubov.
Prítomných alebo zastupovaných je 401 členov.
Predseda SLA 3D Jozef Ďugel konštatoval, že členská schôdza je uznášaniaschopná.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Otvorenie
Schválenie programu a rokovacieho poriadku
Voľba orgánov VČS
Predstavenie konceptu ME HDH IAA 2019 zo strany LK Varín, oboznámenie o právnych otázkach
organizácie tohto podujatia, hlasovanie o podpore LK Varín zo strany SLA 3D( Jozef Ďugel )
Správa o činnosti SLA3D (Jozef Ďugel)
Správa o hospodárení SLA3D (Jozef Ďugel / Peter Málek)
Revízna správa (Jozef Matejov)
Vyhodnotenie organizačnej stránky jednotlivých kôl SP a MSR 2018 (Dušan Horváth)
Vyhodnotenie účasti a úspechov našich členov na medzinárodných lukostreleckých podujatiach
(Jozef Ďugel, Dušan Horváth)
Plán činnosti na rok 2019, zadelenie konkrétnych úloh jednotlivým členom predsedníctva,
predsedovi, príp. ostatným zainteresovaným osobám
Výber organizátorov SP a MSR 2019 (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
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1. OTVORENIE
Schôdzu otvoril Dušan Horváth a predstavil program schôdze. Privítal všetkých účastníkov
vrátane generálneho sekretára HDH IAA p. Gyorgy Gondána Maďarska.
2. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku
Členská schôdza schválila rokovací poriadok v znení predloženého návrhu bezo zmien.
Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 401/0/0
3. Voľba orgánov VČS
V zmysle schváleného rokovacieho poriadku
Členská schôdza zvolila v smysle rokovacieho poriadku orgány členskej schôdze:
Predseda členskej schôdze: Jozef Ďugel
401/0/0
Zapisovateľ:
Gabriela Sárková
401/0/0
Overovateľ zápisnice:
Attila Száraz
401/0/0
Návrhová komisia:
Dušan Horváth
401/0/0
4. Predstavenie konceptu ME HDH IAA 2019 zo strany LK Varín, oboznámenie o právnych
otázkach organizácie tohto podujatia, hlasovanie o podpore LK Varín zo strany SLA 3D(
Jozef Ďugel )
O organizovanie ME sa uchádzal Jozef Ďugel a doteraz to bolo brané tak, že celá organizácia je čisto
záležitosť klubu LK Varín.
Zmluva o organizácií ME HDH IAA 2019 je však pripravená na podpis s organizáciou SLA 3D, čo mení celú
situáciu. Zo strany SLA 3D prebehli rokovania s p. Gondánom, kde bol odprezentovaný postup ako sa
bude tento pretek organizovať a kto sa na ňom bude podielať organizačne.
J. Ďugel vysvetlil situáciu nasledovne:
na GP bolo LK Varín ponúknuté ME HDH IAA a využil som možnosť podať prihlášku a organizovať tento
pretek. Nebolo počítané, že sa má ísť cez organizáciu SLA3D, ale že to bude robiť priamo LK Varín.
Následne sa riešili veci s predsedníctvom SLA 3D v Maďarsku, kde sa vyjasnili podmienky
a nedorozumenia, pretože klub Varín nie je registrovaný v HDH IAA. Klub musí splniť niekoľko
podmienok, ktoré sú dané od HDH IAA.
J. Ďugel ubezpečil členov, že má pripravené povolenia od vlastníkov pozemkov, od VUC, národného
parku, zabezpečenú dopravu a ľudí. Zahájenie v Šató Belany. Kluby, ktoré budú pomáhať LK Varín, na
oplátku dostanú zvieratá. Ubytovanie bude zabezpečené v Žiline a v okolí. Zabezpečená je aj doprava
pre rozhodcov a organizátorov.
p. Gondán (zástupca HDH IAA z Maďarska) sa následne vyjadril:
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už sú to zhruba 2 roky, čo sa pracuje na tomto šampionáte ME a p. Ďugel sa uchádzal o jeho organizáciu.
Chápe situáciu ako malý problém a to je podpis zmluvy, ktorá je pripravená s SLA3D nakoľko je členom
HDH IAA a nie LK Varín. Poznajú Jozefa a dúfajú, že nesklame dôveru HDH IAA.
Dáva na zváženie aj nasledovné: podpísať zmluvu s SLA a následne zaviazať J. Ďugela zmluvou medzi SLA
a LK Varínom. V roku 2019 nebude žiadny iný veľký pretek takého významu a to je to väčšia
zodpovednosť nielen pre LK Varín, ale aj pre celé Slovensko. Ubezpečil nás, že po technickej stránke sa
preteku zúčastní prezident HDH Sebastián Vanky a bude pretek kooordinovať ako technický riditeľ a
zároveň bude dohliadať na celý priebeh ME. Bol pri poslednom jednaní, kde sa prezentovala celá
situácia a Jozef Ďugel vyplnil dotazník k organizovaniu preteku a podľa toho celú situáciu posudzovali.
p. Ďugel predstavil osoby, ktoré sa budú podieľať na organizácii:
- Ladislav Lukáč – generálny manažer
- Anna Ďugelová - za prihlasovanie
- stavitelia trate a koordinátor Adam Bisok, Jozef Doležal, Rastislav Židek
- za financie p. Emília Janíčková
- tlmočenie Iveta Kubicová
- cesty a parkoviska bude zabezpečovať obec Varín a VUC
- zabezpečenie WC a stravy - obec Varín
- vyhodnocovanie a internetová stránka – Michal Kurtulík
p. J. Matejov prezentoval právnu stránku problému:
vychádzame z toho že pravidlá HDH IIA sa nemenili a to znamená, že pretek sa organizuje členskou
KRAJINOU a nie klubom. Ak to chceme mať právne čisté, musíme podpísať zmluvu iba s členom, ktorý je
registrovaný v HDH IAA, aby to nenapadla iná členská krajina.
P Málek: Ako člen predsedníctva vôbec nebol informovaný o tom, že sa LK Varín uchádza
o organizovanie ME a dozvedeli sme sa všetci o tom až keď bol LK Varín vybraný v roku 2017. Požiadal
J.Ďugela o konkrétne mená a celé organizačné zabezpečenie. Žiadosť o organizovanie nebola podaná
s vedomosťou SLA 3D a nominácia sa mala prerokovať s VČS vopred, ešte pred podaním žiadosti
o organizáciu danej súťaže do HDH IAA..
D. Francu: Pripomenul, že v pravidlách je naozaj spomenutá krajina a nie klub. Je to reputačná
príležitosť alebo riziko, ale je to pre KRAJINU a preto odporúčam podpísať zmluvu za SLA 3D, ale zároveň
podpísať zmluvu s J. Ďugelom a zároveň menovať komisiu, ktorá bude nad všetkým dohliadať. Verím
tomu, že odborníci dohliadnu na športovú kvalitu, ale dôležité je aj zázemie preteku, aby sme z toho
vyšli reputačne dobre.
(Navrhovaná zmluva medzi HDH IAA a SLA 3D je v prílohe č.1)
P. Málek a Horváth: pomoc sme ponúkli, ale J. Ďugel ju odmietol.
J. Ďugel: situácia sa zmenila a už nemôžem riešiť pretek sám. Chcel by som, aby do organizácie preteku
vstúpila aj SLA 3D.
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D. Horváth: Hlasovanie za nasledovný návrh uznesenia:
Výročná schôdza SLA 3D súhlasí so zámerom, aby SLA 3D získalo poverenie HDH IAA na organizáciu ME
2019, uzatvorila príslušnú zmluvu s HDH IAA a následne poverila LK Varín organizovaním ME
Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 337/17/47
Doplňujúci návrh Dušana Francu:
Zástupca SLA 3D poverený predsedníctvom SLA 3D bude členom organizačného výboru správom veta
zakotvenom v poverení pre LK Varín
Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 386/0/15
Zástupca SLA 3D vo výbore bude zvolený predsedníctvom
Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 401/0/0
5. Správa o činnosti SLA3D (Jozef Ďugel, Marián Antal)
J. Ďugel zhodnotil celý priebeh súťaží po organizačnej aj technickej stránke. Vyzdvihol úspechy na
zahraničných pretekoch, školenia detí a ich pokroky. Poďakoval všetkým organizátorom SP SR.
M. Antal zhodnotil nárast výkonnosti lukostrelcov v oblasti drevených lukov. Prínos seminárov a letného
tábora.
Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 401/0/0
6. Správa o hospodárení SLA3D (Peter Málek)
(príloha č. 2)
Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 401/0/0
7. Revízna správa
Jozef Matejov prečítal revíznu správu a skonštatoval, že po právnej aj finačnej stránke je všetko
v poriadku. Celá správa je uvedená v prílohe č. 3
Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 401/0/0
8. Vyhodnotenie organizačnej stránky jednotlivých kôl SP a MSR 2017 (Dušan Horváth)
D. Horváth: úroveň jednotlivých kôl SP budú v sezóne 2019 hodnotiť „technický delegáti“ poverení
predsedníctvom SLA 3D. Žiadosti na post technického delegáta príjíma a schvaľuje predsedníctvo SLA3D.
Svoje postrehy si budú zapisovať do formulára (príloha č. 4) a vyhodnocovať ho bude predsedníctvo SLA
T.Binderová: návrh na úpravu súťažných pravidiel na rok 2019 aby pri súťažiach dľa pravidiel HDH IAA
neboli povinne na stopke fotky zvierat s kil zónami.
9. Vyhodnotenie účasti a úspechov našich členov na medzinárodných lukostreleckých
podujatiach (Jozef Ďugel, Dušan Horváth)
D. Horváth: Zhodnotil a vyzdvihol súťažiacich, ktorí nás reprezentovali na medzinárodných súťažiach.
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10. Plán činnosti na rok 2018, zadelenie konkrétnych úloh jednotlivým členom predsedníctva,
predsedovi, príp. ostatným zainteresovaným osobám
P. Málek:
- spracovanie licencií a aktualizácia systému
- na predsedníctve SLA 3D bola odsúhlasená podpora najlepších lukostrelcov – víťazov SP 2018. Títo
víťazi SP (celkovo 41 osôb) majú licenciu SLA 3D za rok 2019 zdarma.
- M.Antal plánuje zorganizovať ďalší lukostrelecký kurz detí a mládeže v druhej polovici júla.
- platenie licencií do HDH IAA kvôli ME HDH IAA (cca. 110 licencií odhadovaná účasť)
- Majstrovstvá SK
- VČS v novembri 2019 na ktorej sa bude voliť nové predsedníctvo a predseda
- záver roka 2019 ukončiť plesom a vyhodnotením najlepších lukostrelcov
- návrh rozpočtu na rok 2019 ( príloha č. 5)
D: Francu: ohladom licencií – bez licencií by sa strelec nemal dostať na oficiálny pretek SP SK
Hlasovanie za to, aby boli jednorázové licencie,
Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 292/97/12
Cena ročnej licencie na rok 2019 12,- € ( dieťa, dospelý)
Cena jednorázovej licencie 2019 6,- €
Málek – návrh na úpravu cestovných nákladov pre členov predsedníctva na zvýšenie z 0,15 EUR/km na
0,20 EUR/km
Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 401/0/0
Návrh rozpočtu na rok 2019
Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 401/0/0
11. Výber organizátorov SP a MSR 2018 (na základe predchádzajúcich prihlášok na SP a MSR)
Majstrovsvá Slovenska SLA 3D: 12.-13. 10.2019 3beč Partizánske
SP 1.kolo 30.3.2019 Horné Húščie 3D Myjava
SP 2.kolo 13.4.2019 AC Geronimo Trnava
SP 3.kolo 18.5.2019 Malinovo
SP 4.kolo 15.6.2019 Robin Zvolen
SP 5.kolo 6.7.2019 Rimavská Sobota
SP 6.kolo 3.8.2019 Dobšiná
SP 7. Kolo 14.9.2019 Epirus
SP finále 19.10. 2019 Spišské Vlachy
ME 24.8.2019 LK Varín
12. Rôzne, diskusia
A) D. Binder navrhol, že všetky správy ako napr. Správa o činnosti, financiách, alebo revízna správa
by mohli byť dané písomne,aby sa dali zverejniť.
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Úloha pre predsedníctvo
B) Ples a oceňovanie lukostrelcov termín 30.11.2019
Na plese sa uskutoční oceňovanie lukostrelcov.
Kategórie nominuje klub
Lukostrelec do 18 r
Lukostrelkyňa
Lukostrelec
Prínos pre lukostrelbu
Najlepší klub
Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 384/0/17
Do organizácie sa prihlásili dva kluby a predstavili svoje prezentácie na organizovanie plesu.
Výber organizátora:
LK Epirus
získal 85 hlasov
Organizátor ŠK Orlík - vo Zvolene získal 155 hlasov
C) J. Ďugelovi sa ukladá úloha do konca novembra zabezpečiť úradný preklad zmluvy s HDH IIAA
a SLA 3D do slovenského jazyka
VČS sa uzniesla vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude mať za úlohu definovať postavenie a právomoci
delegáta za SLA 3D pri organizovaní ME.
Za delegáta je nominovaný Attila Száraz
Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 357/0/44
D) Alkohol na trati – prísny zákaz
E) Rozdelovanie do skupín – dodržiavať pravidlá podľa divízií a výkonnosti

Zapísala: Gabriela Sárková
Zápisnicu overil: Attila Száraz
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Zoznam príloh:
Príloha č. 1:

Navrhovaná zmluva medzi HDH IAA a SLA 3D o usporiadaní ME HDH IAA 2019

Príloha č. 2:

Správa o hospodárení rok 2018

Príloha č.3:

Revízna správa

Príloha č.4:

Správa technického delegáta

Príloha č.5:

Návrh rozpočtu rok 2019

Príloha č.6:

Prezentácia plesu lukostrelcov 2019 od ŠK Orlík Sliač
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