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Pre účastníkov hromadného podujatia 
(športovej súťaže v 3D lukostreľbe) 
 
 

 

POTVRDENIE ÚČASTI NA HROMADNOM PODUJATÍ – ŠPORTOVEJ SÚŤAŽI 

konanej dňa 18.4.2021 v Trnovci nad Váhom (okres Šaľa) 

 

 

   Športový zväz Slovenská lukostrelecká asociácia 3D (SLA 3D) so sídlom Trnovec nad Váhom 

1040, týmto potvrdzuje, že spoluorganizuje hromadné športové podujatie – lukostreleckú súťaž – dňa 

18.4.2021.  

 

DÁTUM KONANIA SÚŤAŽE:  18.4.2021 

ČAS KONANIA SÚŤAŽE:  8:00 hod. – 15:30 hod.  

NÁZOV SÚŤAŽE:   JUŽNÁ 5-ka – 1.kolo 

MIESTO KONANIA SÚŤAŽE:  Strelecký areál HUBERT, Trnovec nad Váhom 

GPS:     48.125295174, 17.941961288 

 

Zoznam účastníkov súťaže je možné nájsť na stránke: www.archery3d.sk/sutaze. Účastník je povinný 

mať spolu s týmto potvrdením aj vytlačený zoznam účastníkov súťaže pre prípad kontroly policajnými 

zložkami. 

Hromadné športové podujatie sa uskutočňuje v súlade s  VYHLÁŠKOU Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam 

prevádzok a hromadných podujatí (vyhláška ÚVZ SR č. 98/2021,  ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.03.2021). 

Súťaž je v zmysle Vyhlášky ohlásená na mieste príslušnom Regionálnom úrade verejného 

zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra.  

http://www.archery3d.sk/sutaze
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V mieste súťaže sa po príchode vykoná antigénové testovanie na COVID19 pomocou mobilného 

odberového miesta.  

 

VÝNIMKA PRE CESTU NA SÚŤAŽ POČAS ZÁKAZU VYCHÁDZANIA: ´ 

Účastníci súťaže sa presúvajú na miesto a z miesta súťaže v zmysle: 

 

UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované 

predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o 

bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,   

ktoré definuje výnimky zo zákazu vychádzania. Súťažiaci pri presune využívajú výnimku podľa bodu č. 

5, ktorý povoľuje cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad 

verejného zdravotníctva SR a cestu späť.  

 

Potvrdenie vystavil:  

Ing. Peter Málek – predseda Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D, Trnovec nad Váhom 

malek@archery3d.sk, 0944/644533 

Vydané dňa: 14.4.2021 
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