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Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA 3D zo dňa 25.01.2022,  

konanej online 19:00 - 20:00 hod. 

 

Prítomní:  Peter Málek, Dušan Franců, Dušan Horváth, Marián Antal 

Neprítomný:  Jozef Ďugel 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

Predseda SLA 3D privítal členov predsedníctva na zasadnutí. Predseda SLA 3D konštatoval, že 

predsedníctvo je uznášaniaschopné.  

Za zapisovateľa bol zvolený:   Peter Málek  

Za overovateľa zápisnice bol zvolený:  Dušan Franců  

Predseda SLA 3D navrhol nasledujúci program:  

Program: 
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2.  Informácia o činnosti v SLA 3D od ostatnej VČS 

- platba členského prebieha bez väčších problémov, aktuálne platných licencií 2022: 431 

- SLA 3D prvýkrát dostala kontrolu z MŠVVaŠ na čerpanie dotácie. Výsledkom je, že neboli zistené 

žiadne nedostatky.  

 

- grafický návrh a zadanie do výroby bundy SLA 3D – na základe práce „grafickej komisie“ sa dali 

vzorové bundy, ktoré budú kolovať po kluboch – na odskúšanie, cena bundy 45€ + DPH, ostatné 

informácie tu: https://www.archery3d.sk/blog/bundy-sla-3d 

https://www.archery3d.sk/blog/bundy-sla-3d
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- k 31.1.2022 končí platnosť starého cenníku na stránkach SLA 3D. Bol vydaný nový cenník inzercie 

s novými cenami, bolo zaplnených všetkých 7 bannerov, sú aj noví inzerenti (Bogár archery a Eleven 

Hungary). Celková získaná suma: 1155 EUR získané, v roku predtým a plán 2022 bol: 700 EUR 

(zvýšený výnos je vhodné použiť na programovanie nových funkcií našej stránky) 
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- VČS požiadalo, aby sa primerane zapracovalo do súťažného poriadku a manuálu pre zostavovanie 

skupín pre rok 2022 návrhy Petra Máleka, Jany Harabinovej. a Martina Karasa ohľadne zostavovania 

skupín tak aby sa oproti súčasnému stavu zlepšilo obmieňanie zloženia skupín.  

Na základe tejto požiadavky zasadala dňa 10.1.2022 komisia (Málek, Horváth, Száraz, Harabinová, 

Karas) a dohodli sa znení nového spôsobu tvorby skupín (je obsiahnutý v Súťažnom poriadku). 

Podstatou je, že na SP budú pokope iba prví dvaja z priebežného poradia, zvyšok minimálne 

v dvojiciach z iných divízií (pri kladkových lukoch štvorice). Na MSR sa na sobotu tvoria skupiny 

losovaním vrámci divízie, nedeľa dľa výsledkov zo soboty. Taktiež prerokovali podmienky účasti 

a pohybu na súťažiach SP pre dospelé sprevádzajúce osoby pri deťoch.  

- Nastala zmena stratégie zabezpečenia preprogramovania našej stránky – po zvážení všetkých pozitív 

a negatív naprogramovania kompletne novej stránky archery3d.sk cez spoločnosť Unicorn sme sa po 

dohode s ostatnými znalými v problematike rozhodli hľadať firmu, ktorá by dokázala pokračovať 

v stávajúcej stránke v systéme October CMS. 

- na základe odporučenia M.Kurtulíkom (programátorom aktuálnej verzie) bude pokračovať  

v programovaní ďalších projektov firma Jana Ďurišová (bezsablony.sk).  

- prvé projetky: možnosť nahodenia nových reklamných bannerov, zmena systému 

prihlasovania kvôli zmenám v strave (niektoré súťaže majú v štartovnom obed, niektoré 

nemajú).  

- ďalším projektom bude úhrada štartovného na súťažiach vopred online kartou cez stránku 

archery3d.sk (všetko závisí od nákladov na projekty, využije sa aj zvýšený výnos z reklamy) 

- 2x prebehlo stretnutie Výboru CTM, pričom v blízkej budúcnosti nastanú zmeny na poste predsedu 

CTM (pomerom 6:0 vrámci Výboru CTM bola navrhnutá Jana Harabinová), ako aj v obsadení (p.Vilím 

sa v roku 2022 nemôže z časových dôvodov venovať CTM, p. Michlík má záujem byť členom).  

Predsedníctvo SLA 3D počká na návrh Výboru CTM na predsedu CTM, ako aj na členov Výboru CTM. 

Následne bude nasledovať menovanie nového predsedu CTM (v zmysle Smernice CMT pri SLA 3D).  

Výbor CTM bude pracovať na čo najlepšom a systémovom zabezpečení činnosti CTM pre rok 2022.  

- kompletné účtovné doklady za rok 2021 boli spracované a zaslané účtovníčke (rok 21 uzatvorený) 

Uznesenie:  Predsedníctvo informáciu zobralo na vedomie.  
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3. Vykonávací pokyn pre vyraďovanie terčov 

Predseda technickej komisie SLA 3D – Ing. Dušan Horváth predložil návrh vykonávacieho pokynu pre 

vyraďovanie terčov, ktorý určuje pravidlá na vyraďovanie terčov.  

 
Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje Vykonávací pokyn pre vyraďovanie terčov SLA 3D.  

Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 
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4.  Informácia o kontrole majetku a terčov SLA 3D, 

vyradenie terčov v zmysle prijatého predpisu 

Na základe Vykonávacieho pokynu pre vyraďovanie terčov navrhuje predsedníctvo SLA 3D menovať 
nasledovnú trojčelennú vyraďovaciu komisiu:   
- Peter Málek, Dušan Horváth, Martin Karas 
 
Uznesenie:  Za členov vyraďovacej komisie sa menuje:  Peter Málek, Dušan Horváth a Martin 
Karas 
 
Zodpovedná osoba za odovzdanie:   Peter Málek 
Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)     4/0/0 

 
 
Vyraďovacia komisia informuje, že dňa 27.12.2021 prebehla predbežná kontrola majetku a terčov 
SLA 3D s nasledovným výsledkom:  
 
Vyraďovacia komisia predkladá predsednícvu SLA 3D nasledujúcu správu:  
 
Na základe kontroly zvierat zo dňa 27.12.2021 informujeme, že boli k dispozícií na kontrolu všetky 3D 
terče SLA 3D, pričom im bolo pridelené nasledovné hodnotenie (A – nové, takmer nové, B – ešte 
vydržia sezónu, C – nevhodné).  
Všetky terče sú nafotené z oboch strán a sú archivované u správcu majetku – Jany Harabinovej (v 
kópií u Petra Málka)  
Zoznam kontrolovaných terčov s pridelením kategórie opotrebovania: 
 

 
 
Komisia navrhuje z dôvodu vystrieľania kill zóny vyradiť nasledovné terče:  
2x Malé prasiatko Eleven 
2x Sokol Eleven 
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Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje vyradenie 4 terčov a ich bezodplatné rozdelenie 
nasledovne: Organizátorovi MSR – SLK Spišské Vlachy: 2x malé prasiatko, organizátorovi GP HDH 
IAA – LK Bašta R.Sobota: 2x Sokol Eleven 
 
Zodpovedná osoba za odovzdanie:   Peter Málek 
Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)     4/0/0 

 

 

5. Pravidlá HDH IAA pre rok 2022 
 

HDH – IAA zaviedla s platnosťou od 1.1.2022 nové pravidlá pre 3D lukostrelecké súťaže. Original 

znenie: https://drive.google.com/file/d/1ljqjH0aUqhMc1c2JaoaUsY6JD7KyasRy/view?usp=sharing  

Pravidlá boli preložené do slovenského jazyka (Halík, Durec, Málek). Vďaka ročnej snahe SLA 3D 

v HDH IAA sa nám podarilo presadiť väčšinu pripomienok, ktoré sme mali k pôvodným pravidlám 

z roku 2020.  

Pravidlá HDH IAA boli rozoslané predsedom klubov SLA 3D na pripomienkovanie, neboli vznesené 

žiadne pripomienky.  

Predseda SLA 3D navrhuje schváliť pravidlá HDH IAA aj pre účely súťaží organizovaných pod SLA 3D 

s pravidlami HDH IAA.  

Národné úpravy pravidiel budú uvedené v Súťažnom poriadku SLA 3D pre rok 2022.  

Uznesenie:  Predsedníctvo informáciu zobralo na vedomie.  

Zodpovedná osoba za zverejnenie na stránkach SLA 3D:  Peter Málek 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ljqjH0aUqhMc1c2JaoaUsY6JD7KyasRy/view?usp=sharing
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6. Súťažný poriadok SLA 3D - 2022 

Predseda SLA 3D vypracoval dokument Súťažný poriadok SLA 3D pre rok 2022. Súťažný poriadok bol 

daný na pripomienkovanie najskôr členom predsedníctva SLA 3D a následne predsedom klubov SLA 

3D.  

Voči navrhovanému Súťažnému poriadku pre rok 2022 neboli vznesené žiadne pripomienky.  

 

Hlavné zmeny oproti predchádzajúcemu roku:  

- zmena vekovej divízie seniori do 54 rokov (zmena na úrovni HDH IAA), vek sa posudzuje ku dňu 

súťaže, resp. pri SP v deň prvého kola 

- štartovné už nebude obsahovať cenu stravy (každý klub si určí cenu a rozsah stravy, ktorú bude na 

súťaži ponúkať). Ktovie, ako to bude so stravou vzhľadom ku kovid opatreniam, tak aj z tohto hľadiska 

je to múdre riešenie (rozhodnutie bolo na VČS) 

- zmenená výška štartovného na SP a MSR (odsúhlasené na VČS) 

- zvýšený limit na počet súťažiacich na MSR, ak budú 3 trate 

- limit počtu individuálneho finále na MSR na 6 (v súlade s pravidlami HDH IAA) 

- zväčšenie možností na tvorbu súťaže klubových tímov na MSR (pridaní kadeti OL, HU, CU, CRB), 

úprava pravidiel na kolíky pre finále Súťaže klubových tímov (zlepšenie oproti 1.ročníku) 

- zmenené pravidlá na tvorbu skupín na SP/MSR, aby nastalo obmieňanie lukostrelcov (výsledok 

práce pracovnej komisie poverenej VČS) 

- zmena pre nestrieľajúce sprevádzajúce osoby detí (zostávajú na STOPke) – výsledok práce pracovnej 

komisie poverenej VČS 

 

Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje Súťažný poriadok SLA 3D pre rok 2022 

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

 

7. Nákup merača rýchlosti a váhy  
 

Predseda SLA 3D informuje, že vzhľadom na slabú funkčnosť terajšieho merača rýchlosti je nutné 

kúpiť nový. Taktiež zakúpiť váhu (kvôli prepočtu šípov CRB – viď nové pravidlá HDH).  

Uznesenie:  Predsedníctvo informáciu zobralo na vedomie.  

 

Zabezpečí:  Peter Málek 
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8. Zmena člena výboru CTM  
 

Člen výboru CTM – Peter Vílím podal ústnu žiadosť na ukončenie činnosti vo výbore CTM. 

Predsedníctvo SLA 3D menuje nového člena vo výbore CTM – Petra Michlíka (SLK Spišské Vlachy), 

ktorý má záujem o prácu v tomto výbore, ako aj aktuálni členovia výboru CTM majú záujem 

o spoluprácu s ním. 

  

Uznesenie:  Predsedníctvo ukončuje činnosť Petra Vilíma vo výbore CTM. Predsedníctvo SLA 3D 

menuje Petra Michlíka členom výboru CTM. 

  

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

 

9. Ostatné, diskusia  

- Dňa 6.3.2022 prebehne školenie rozhodcov SLA 3D - v zmysle plánu činnosti SLA 3D pre rok 
2022 

o školenie prebehne online 
o školenie zabezpečuje Dušan Horváth 

- V dňoch 1.-3.4.2022  Sústredenie nadšencov 3D lukostreľby - Babica (piatok - nedeľa) - 
poraďme si navzájom 

o zabezpečuje Peter Málek 
 

Ďalšie stretnutie predsedníctva prebehne cca. o 3 miesiace, v prípade potreby skôr. Termín sa 

upresní dodatočne.   

Stretnutie prebehne online.  

 

 

V Trnovci nad Váhom dňa:  25.1.2022 

 

Zapisovateľ:   Peter Málek    

         

Overovateľ:   Dušan Franců  overené elektronicky 


