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Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA 3D zo dňa 28.5.2020,  

konanej online 20:00 - 23:45 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 a predsedníctvo následne jednohlasne 

schválilo program rokovania. Predseda SLA 3D konštatoval, že predsedníctvo je uznášaniaschopné.  

Za zapisovateľa bol zvolený:   Peter Málek  

Za overovateľa zápisnice bol zvolený:  Dušan Franců  

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

 

2. Informácia o vykonanej práci po ostatnom zasadaní 

predsedníctva 

Peter Málek informoval, že od ostatného zasadania predsedníctva sa vykonali nasledovné činnosti:  

2.1.  Zmena sídla SLA 3D 
V súvislosti s tým, že SLA 3D má zmenené sídlo aj zaregistrované sídlo z Varína do Trnovca nad 

Váhom, toto sídlo bolo zmenené:   

 Fio banka – oba účty  

 Trustpay – účet 

 Ministerstvo školstva vedy, vyskumu a športu – informované 

 Informačný systém športu  

 Daňový úrad Žilina – zaslaná kartička s DIČ a požiadané o delimitáciu na DÚ v Šali, následne 

po delimitácií sa požiada o zriadenie elektronickej komunikácie pre účtovníčku 

 Štatistický úrad  (IČO) – prebehlo automaticky, nie je potrebné robiť 

 Poisťovne – neboli sme nikde registrovaní v Žiline, tak nie je potrebné 

 HDH IAA - informované 
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 Tatrabanka – nezmenené sídlo, elektronický výpis a potvrdené stanovy im nestačili, účet sa 

bude na jeseň rušiť (zatiaľ ponechaný kvôli 2% daní), tak sídlo necháme po starom 

 Zmena sídla je tým pádom vyriešená 

Predseda SLA 3D informuje, že má zriadenú elektronickú schránku na Slovensko.sk.  

 

2.2.  Spoločná iniciatíva SLA 3D a SLZ 
V polovici mája SLA 3D vyzvala SLZ na spoločnú iniciatívu voči MŠVVaŠ SR, ktorá sa následne aj 

uskutočnila. Ponúkli sme pomoc našich odborníkov pri tvorbe podmienok na uvoľňovanie 

karanténnych opatrení pri športových súťažiach so zreteľom na to, že lukostreľba je bezkontaktný 

šport v exteriéri a treba takýto druh športu posudzovať inak, ako pre prípad kontaktných 

a kolektívnych športov.  

MŠVVaŠ SR, bohužiaľ, na našu iniciatívu zatiaľ nereagovalo, avšak ani nevydalo nijaké ďalšie 

usmernenie, takže ostávajú v platnosti usmernenia z 24. 3. a 23. 4. vrátane zákazu všetkých súťaží 

a obmedzení počtu športovcov pri tréningoch na jednotku plochy. 

 

2.3.  Požiadavka na predĺženie platnosti licencií HDH IAA 
Peter Málek ako hospodár združenia v zmysle hospodárenia s finančnými prostriedkami oslovil HDH 

IAA s tým, čo s potvrdenými licenciami HDH IAA, ktoré mali byť použité na MS 2020 v Maďarsku. 

Žiadal ich predĺžiť, alebo použiť iný vhodný spôsob.  

Zasadla kvôli tomu Rada riaditeľov HDH IAA a rozhodli, že licencie platné od 1.11.2019 do 17.5.2020 

budú mať predĺženú platnosť o 1 rok. Programátor v najbližšej dobe urobí script, ktorý to prepíše na 

portáli.  

 

2.4.  Reflexné vesty zakúpené do majetku SLA 3D 
Pre jednotné a bezpečné označenie členov organizačného výboru súťaží SP a MSR boli vyrobené 

reflexné vesty:  
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ROZPIS:  

HLAVNÝ ROZHODCA  2x väčšie, 2x menšie 

RIADITEĽ SÚŤAŽE    1x väčšie, 1x menšie 

ORGANIZÁTOR     7x väčšie, 3x menšie 

VELITEĽ TRÉNINGOVEJ STRELNICE  1x väčšie, 1x menšie 

PRESS      1x väčšie, 1x menšie 

SPOLU:    20 ks 

Správca majetku SLA 3D bude mať na starosti, kto bude mať vesty prebrané a kam pôjdu ďalej.  

 

3. Návrh dodatkového rozpočtu na základe poskytnutej 

dotácie 

Predseda združenia informoval, že športovému zväzu SLA 3D bola prvýkrát v histórií schválená 

dotácia pre oblasť športu v celkovej sume 23 776 eur z programu 026 Národný program rozvoja 

športu v SR vo forme bežných transferov na podprogram 02603 Národné športové projekty. 

Prostriedky môžu byť použité na nasledujúce účely:  
01 Rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa Zákona o športe   12 776 eur  
04 Finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2019    11 000 eur 
 

Príloha č.1 – Zmluva o poskytnutí dotácie SLA 3D 

Z toho dôvodu je nutné urobiť a schváliť dodatkový rozpočet, ktorý bude zohľadňovať možnosti 

využitia tejto dotácie.  
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3.1.  Návrh dodatkového rozpočtu vyplývajúce z účelu 01 Rozvoj 

športov, ktoré nie sú uznanými podľa Zákona o športe 12 776 eur : 
 

Zdôvodnenie: návrh dodatkového rozpočtu je navrhnutý taký, aby suma v celkovom rozpočte SLA 3D 

bola rozdelená tak, aby reflektovala, za čo sme dostali dotáciu, aby sme spĺňali kritéria dotácie aj 

dlhodobo a zároveň sme podporovali aj rozvoj 3D lukostreľby na Slovensku.  

Čo ovplyvnilo výšku dotácie:  

- počet aktívnych športovcov do 23 rokov (čiže deti a mládež, ktorí sa zúčastili aspoň na 3 súťažiach 

SP/MSR a zároveň v januári 2020 mali v evidencii členov SLA 3D doplnené všetky údaje potrebné na 

export do Informačného systému športu). V roku 2019 bolo 121 takýchto športovcov.  

- po 5 najlepších výsledkov na MS/ME HDH IAA  za seniorov aj mládež do 23 rokov (podľa 

metodológie ministerstva) 

 
Formy podpory:   

 Podpora aktívnych športovcov do 23 rokov (v roku 2019 ich bolo 121, našim cieľom je ich 
udržať) – štartovné na 3 súťažiach zdarma!:  

o Všetci, ktorí splnili kritériá (účasť na súťažiach a úspešný export všetkých údajov do 
ISŠ, viď Príloha č.2) obdržia zo SLA 3D 3 poukážky na štartovné zdarma na 3 kolách SP 
SLA 3D v roku 2020.  

o Poukážky na štartovné zdarma budú v hodnote 11 EUR (3 ks x 11 EUR = 33 EUR na 
osobu) 

o Poukážky na štartovné zdarma budú na konkrétne meno. Bude na každom 
športovcovi, na ktoré kolá SP to využije. 1 poukážku môže využiť aj na MSR (zo 
štartovného sa mu odpočíta zľava 11 EUR). Pri súťažiacich nad 18 rokov bude zo 
štartovného odpočítaná zľava 11 EUR.  

o Poukážky budú očíslované, sú neprenosné, nebude možné ich spájať (napr. použiť 
dva na jednej súťaži). 

o Individuálni členovia dostanú poukážky prostredníctvom emailu v PDF (potrebné si 
ich vytlačiť) 

o členovia klubov – poukážky obdrží predseda klubu (tréner klubu). V prípade, že 
niektorý športovec ukončil v tomto roku činnosť, je možné zmeniť meno na poukážke 
na iného športovca do 23 rokov, u ktorého je predpoklad, že sa zúčastní aspoň 3 
súťaží SP / MSR. 

o zoznam športovcov, ktorí toto splnili, sú v Prílohe č.2 (narodení po 1.1.1997) 
o Kluby organizujúce SP budú pri registrácii prijímať poukážky a následne im zo SLA 3D 

bude suma preplatená na ich účet (bude sa robiť evidencia). Takže kluby dostanú 
rovnakú sumu, ako keby bolo štartovné platené v hotovosti.  

o  VZOR poukážky 
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o  
 

 Podpora najlepších športovcov z ME HDH IAA 2019: 
o  Títo športovci budú základom pre tvorbu reprezentácie SLA 3D 
o  Kritériá zaradenia:   

 Kritériá:  súťažili na MS/ME HDH IAA v divízií s minimálne 8 súťažiacimi, 
skončili maximálne do 6.miesta a v prvej tretine výsledkovej listiny, 
započítaná každá osoba v tíme, bez duplicity. Veteráni: umiestnenie do 
3.miesta a minimálne v prvej tretine výsledkovej listiny. 

 Kritériá sú takmer úplne v súlade s kalkulačným vzorcom na finančnú 
podporu na MŠVaV SR. Treba podporovať tých, ktorí nám pomôžu k 
fin.prostriedkom aj v budúcnosti. Jedinou výnimkou je podpora navyše pre 
najlepších veteránov (štát výsledky veteránov neberie do úvahy). 

o podpora bude vo forme materiálnej podpory v hodnote 100€ pre každého, ako aj 1 
kus reprezentačného trička v hodnote 20€. 

o  materiálna podpora bude poskytovaná tak, že si daní športovci vyberú lukostrelecký 
materiál podľa vlastného výberu vlukostreleckom obchode, ktorý si sami vyberú 
a suma bude preplatená obchodom napriamo. Vykonávacie pokyny budú v dohľadnej 
dobe zverejnené spolu s dátumom, o d ktorého bude možné túto podporu využiť. 

o  ďalšou podporou je preplatenie štartovného na GP HDH IAA Rakúsko (október 2020) 
pre najlepších športovcov  
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o Zoznam podporovaných športovcov a kritéria výberu:  
 

 
 

 Materiálne vybavenie pre súťaže spoluorganizované so SLA 3D - SP a MSR: obstaranie 
kvalitných 3D terčov 

o vzhľadom k tomu, že terče patria k najnákladnejším položkám na zorganizovanie 
súťaže, SLA 3D podporí organizátorov SP/MSR, príp. GP tým, že SLA 3D nakúpi terče 
a bude ich bezplatne požičiavať organizátorom SP/MSR 

o nakúpia sa najmä nákladnejšie 3D terče 
o Terče budú označené vypálenou pečaťou „Majetok SLA 3D“ 
o Bude sa viesť presná evidencia správcom majetku, kto, kedy a v akom stave si 

zvieratá požičal a v akom stave ich odovzdal. Bude sa zasielať fotodokumentácia. 
o Klub, ktorý si požičia terče, si ich odvezie k sebe na vlastné náklady a bude ich 

bezplatne skladovať až dovtedy, kým si terče nevyzdvihne ďalší klub.    
o Terče sa môžu využiť aj na rôzne školenia a kurzy organizované SLA 3D 
o terče sa nebudú požičiavať bezplatne ani za úplatu na iné druhy súťaží (napr. na 

klubové súťaže apod.) 
o týmto spôsobom podporíme aj menšie kluby v tom, že budú schopné zorganizovať 

Slovenský pohár SLA 3D aj bez nutnosti vlastníctva kompletnej sady zvierat 
 

 Zakúpenie terčovníc pre 10 klubov s najväčším počtom aktívnych športovcov do 23 rokov 
o  malé poďakovanie a podpora pre kluby, ktoré pracujú s aktívnou mládežou 
o  pripraví sa štatistika 10 klubov, ktorých sa to dotýka  

 

 Vytváranie rezervy pre organizátora GP 
o  Predsedníctvo SLA 3D bude podporovať snahy jednotlivých klubov, ktoré by mali 

v nasledujúcich rokoch v úmysle zorganizovať Grand Prix HDH IAA 
o  poplatok do HDH IAA za organizáciu Grand Prix je 1000 EUR 
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o  SLA 3D si v roku 2020 vytvorí rezervu 500 EUR na polovicu tohto poplatku. V ďalšom 
roku by sa rezerva doplnila do plnej sumy 1000 EUR.  

o  Organizátor GP bude môcť bezplatne využiť aj 3D terče v majetku SLA 3D 
 

 Začatie tvorby fondu na vývoj aplikácie online bodovačiek  
o do budúcnosti bude vhodné vyvinúť vlastnú aplikáciu na zapisovanie bodovačiek do 

mobilných zariadení. Výhodou by bolo okamžité stiahnutie výsledkov po ukončení 
súťaže a možnosť rýchleho vyhodnotenia.  

o aktuálne aplikácie Rcherz a IANSeo sú veľmi komplikované a nepoužiteľné v našich 
podmienkach 

o je vhodné začať s prípravami na vývoj tejto aplikácie a financie, ktoré zvýšia 
z rozpočtu navýšeného o dotácie, by sa využili na vývoj aplikácie (ďalšia suma by sa 
pridala v ďalších rokoch)  
 

Návrh dodatkového rozpočtu je v prílohe č. 3. 
 
Hlasovania o tomto bode sa nezúčastnil Peter Málek z dôvodu konfliktu záujmu. 
Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    3/0/0    

 

3.2.  Finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 

2019  11 000 eur 
 
Zdôvodnenie: Finančné odmeny boli pridelené športovcom z dotácie MŠVVaŠ SR na základe 
vynikajúcich výsledkov z ME HDH IAA 2019  a majú byť motiváciou na ich ďalší športový rozvoj.  
Finančné odmeny musia byť vyplatené priamo na účet daných športovcov. SLA 3D na daných 
finančných odmenách nesmie participovať.  
 
Rozpis:  
- družstvo Marián Chudík, Ladislav Kajma, Benjamín Kun, Peter Málek za 1. miesto na ME v športe 
(disciplíne) družstvo 5 000 eur  (na osobu 1250 eur) 

- športovec Ľubomír Králik za 1. miesto na ME v športe (disciplíne) PBHB 2 000 eur  

- športovec Monika Krasňanská za 2. miesto na ME v športe (disciplíne) TRLB 1 500 eur  

- športovec Ladislav Darázs za 2. miesto na ME v športe (disciplíne) TRLB 1 500 eur  

- športovec Ladislav Kiss za 3. miesto na ME v športe (disciplíne) HU 1 000 eur.  
 
Hlasovania o tomto bode sa nezúčastnil Peter Málek z dôvodu konfliktu záujmu. 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    3/0/0 
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4. Smernica pre obstarávanie 

Predseda SLA 3D upozornil, že je potrebné si uvedomiť, že SLA 3D je verejným obstarávateľom a to sa 

vzťahuje na všetko obstarávanie, nielen na nákup toho, čo chceme preplatiť z dotácie. Z toho dôvodu 

musíme mať pripravenú a schválenú Smernicu pre obstarávanie, podľa ktorej sa budeme riadiť.  

Dušan Franců predstavil návrh Smernice pre obstarávanie, bude predložený na schválenie na 
nasledujúce rokovanie predsedníctva. 
 
 
 

5. Súťažný kalendár SLA 3D – Slovenský pohár 2020 

Na základe predpokladu, že od 3.6.2020 bude umožnené organizovať súťaže, prerokovalo 
predsedníctvo žiadosti jednotlivých klubov, ktorým boli zrušené súťažné kolá SP, o presun termínov.  
Prioritou je zorganizovať všetkých 8 kôl SP, ako bolo plánované. Zmenou je, že nemusí byť dodržaný 
pôvodný zámer mať iba 1 kolo SP v mesiaci. Nové termíny treba vyberať tak, aby nekolidovali s inými 
súťažami v rovnakom dátume.  
 
 

Pôvodné termíny SP:  

1. Kolo 29.3. 2020 Horné Huščie     -  presunuté na  21.6.2020 

2. Kolo 19.4.2020 LK Epirus     - presunuté na 12.9.2020 

3. Kolo 23.5.2020 LK Hubert Arrows  - presunuté na 31.10.2020 

4. Kolo 13.6.2020 LK Arquitis Blatnica  

5. Kolo 18.7.2020 LK Spišské Vlachy  

6. Kolo 22.8.2020 LK Dobšiná  

7. Kolo 5.9.2020 LK Varín  

8. Kolo 10.10.2020 LK Malinovo  

 

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

 
 
 

6. Odporúčané varianty pre organizáciu súťaží v dobe, 

kedy bude limitovaný počet účastníkov na súťaži súčasne. 

Vzhľadom k tomu, že očakávame možnosť organizácie súťaží po 3.6.2020, je pravdepodobné, že 
prijaté nariadenia budú obsahovať aj limity maximálnych počtov súťažiacich, resp. všetkých 
účastníkov podujatia, vrátane organizátorov.  
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Predseda SLA 3D navrhuje nasledovný postup pri organizácií súťaží v súťažnom kalendári SLA 3D: 
 
a/ Pokiaľ bude v dobe organizovania súťaže zverejnený a platný maximálny počet štartujúcich na 
súťaži, bude pre danú súťaž nastavený maximálny počet súťažiacich. Nie je povolené organizátorom 
prekračovať tento maximálny počet súťažiacich.  
 
b/ Organizátor môže súťaž rozdeliť počas dňa tak, aby boli dodržané maximálne počty súťažiacich 
podľa aktuálnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR a opatrení MŠVVaŠ SR (napr. 
rozdelenie súťaže na 2 dni, alebo na dopoludňajšiu a popoludňajšiu časť. V takom prípade treba 
harmonogram prispôsobiť tak, aby sa dané skupiny nestretli). 
 
c/ pre organizáciu súťaže Slovenského pohára SLA 3D bude platiť nasledovné usmernenie:  

- Pokiaľ bude povolených prostredníctvom nariadenia ÚVZ 180 a viac súťažiacich na súťaž, 
súťaž sa bude organizovať na jeden raz podľa aktuálnych schválených propozícií a časov 

- Pokiaľ bude povolených 179 a menej súťažiacich, je potrebné usporiadať súťaž 
s rozdelením súťažiacich na 2 štarty v týchto časoch: 

o 7:00 – 8:00  registrácia a tréning  1.skupina (všetky divízie a vekové 
kategórie)  

o 8:00 – 8:15  otvorenie, odchod na trať 
o 8:30 – 11:30 súťaž (pri počte do 150 súťažiacich sa strieľa na 1-2 kolíky 

podľa rozhodnutia organizátora, nad 150 súťažiacich povinne na 2 kolíky)  
o 11:30 – 12:30 obed, opustenie areálu súťaže 
o 12:30 – 13:30 obed, registrácia a tréning  2.skupina (všetky divízie a vekové 

kategórie) 
o 13:30 – 13:45 otvorenie, odchod na trať 
o 13:45 – 16:30  súťaž (pri počte do 150 súťažiacich sa strieľa na 1-2 kolíky 

podľa rozhodnutia organizátora, nad 150 súťažiacich povinne na 2 kolíky)  
o 16:30   odovzdanie bodovačiek, ukončenie súťaže 

 
Informácie k variantu s 2 štartmi:  
- V prípade 2 štartov súťaže v rozličných časoch bude registrácia prebiehať online na dvoch 

samostatných prihlasovacích formulároch (akoby to boli 2 súťaže), aby sme zabezpečili 
limitovanie počtu jednej skupiny.  

- 2 skupiny nebudú nerozdelené podľa divízií (napr. niektoré divízie dopoludnia, niektoré 
popoludní) preto, aby výprava z jedného klubu mohla súťažiť v jednej vlne (doobeda 
alebo poobede) bez ohľadu na divízie.  

- V prípade 2 štartov súťaže neodporúčame tieto 2 štarty urobiť v dvoch rozličných dňoch 
(kvôli cestovným nákladom navyše pre autá zložené zo športovcov z rozličných lukov) 

- Vyhodnotenie podľa bodovačiek bude uskutočnené dodatočne. Medaile budú odovzdané 
zástupcom klubu na ďalšom kole SP. 

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

7/ Informovanie o postupnosti krokov pri výbere nového 

loga, predstavenie členov pracovnej skupiny 

Na základe záverov rokovania predsedníctva SLA 3D z 5.3.2020 (viď bod č.10) zverejnil predseda SLA 

3D informáciu na stránke združenia, že hľadáme dodávateľa (grafika) na zhotovenie nového loga SLA 
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3D. Informácie tu: http://www.archery3d.sk/blog/vyberove-konanie-na-zhotovite-loga-sla-3d 

  

Postup krokov pre výber nového loga:  

a/ zasielanie podkladov záujemcami (návrh loga, referencia, cena) v období 13.5.-15.6.2020 

b/ Zaslané podklady posúdi komisia na posúdenie ponúk zložená z členov SLA 3D 

a predsedníctva SLA 3D. Záujmom je vybrať taký návrh a záujemcu, ktorý by mal čo možno 

najširšiu podporu.  

Na základe záujmu zúčastniť sa práce v tejto komisí, menuje predseda SLA 3D týchto členov 

komisie:  Attila Száraz, Jana Bejticová, Ivan Majchrovič, Katarína Žitňanská, Peter Málek.   

predsedom komisie sa stáva: Attlila Száraz 

Kontaktná osoba predsedníctva pre komisiu: Marián Antal 

c/ Komisia v období 15.6.-25.6.2020 uskutoční zasadanie, počas ktorého urobí odporúčania.  

d/ Odporúčania komisie budú prednesené po 25.6.2020 na zasadaní predsedníctva SLA 3D. 

Následne bude vybraný grafik poverený vypracovaním finálneho zhotovenia materiálov. 

e/  do 30.9.2020 finálne spracovanie loga SLA 3D v grafických formátoch (vektorový tvar) 

Predsedníctvo prijalo informáciu na vedomie bez výhrad.  

 

8/ Reprezentácia SLA 3D – vytvorenie pracovnej skupiny 

Športový zväz SLA 3D by mal začať budovať reprezentáciu SLA 3D. K tomu je potrebné vyriešiť jej 

tvorenie a systém podpory.  

Stať sa reprezentantom SLA 3D by malo byť jednoduché, ale podporu by mali získať len tí najlepší.  

Týmto predseda SLA 3D oslovuje členov predsedníctva, ako aj iných členov SLA 3D (najmä predsedov 

klubov), ktorí majú záujem o vypracovanie pravidiel pre reprezentáciu SLA 3D, na vytvorenie Komisie 

pre reprezentáciu SLA 3D, v ktorej by sa vypracovali podmienky pre reprezentáciu.  

Pre prácu v komisií pre reprezentáciu prejavil záujem pracovať: Róbert Paškuliak, Diana Hamáry 

Gurová, Peter Málek, Mária Málek, Marián Antal 

 

 

Predsedníctvo prijalo informáciu na vedomie bez výhrad. 

  

9/ Vytvorenie pracovnej skupiny na spoluprácu a 

zjednotenie 3D súťaží SLA 3D a SLZ pre rok 2021.  

Predsedovia SLA 3D a SLZ sa dohodli na začiatkoch rozhovorov o spolupráci medzi SLA 3D a SLZ so 
zámerom zjednotiť 3D súťaženie na Slovensku a zorganizovať spoločné 3D súťaže od roku 2021.  

http://www.archery3d.sk/blog/vyberove-konanie-na-zhotovite-loga-sla-3d
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K tomuto je potrebné vytvoriť pracovné skupiny na oboch stranách, ktoré by dotiahli možnosti 
prieniku spolupráce našich 2 športových zväzov. Výsledky pracovnej komisie budú predložené 
predsedníctvu SLA 3D na ďalšie spracovanie.  

Členovia komisie za SLA 3D boli menovaní:  Peter Málek, Dušan Horváth, Marián Antal 

Účelom komisie je vyhodnotiť vykonateľnosť tohto zámeru, prípadne stanoviť jeho podmienky. 

 

10. Výkonnostné triedy 

Marián Antal spolu s Dušanom Horváthom predstavil prvú pracovnú verziu Smernice výkonnostných 

tried pre športovcov SLA 3D, ktorá bude teraz podliehať pripomienkovému konaniu členov 

predsedníctva SLA 3D.  

 

Predsedníctvo prijalo informáciu na vedomie bez výhrad a dohodlo sa na dopracovaní 

a pripomienkovaní materiálu na ďalšom zasadaní predsedníctva SLA 3D.  

 

11.  Hodnotiaci formulár na súťaže SP  

Dušan Horváth predložil na pripomienkovanie a schválenie aktualizovaný Hodnotiaci formulár na 

súťaže SP.  

Príloha č. 4 – hodnotiaci formulár 

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

 

 

 

 

 

12. Termín ďalšieho online stretnutia predsedníctva  

Ďalšie stretnutie predsedníctva prebehne  štvrtok 4.6.2020 o 20:30 hod.  

Stretnutie prebehne online.  
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V Trnovci nad Váhom dňa:  28.5.2020 

 

Zapisovateľ:   Peter Málek    

         

Overovateľ:   Dušan Franců  overené elektronicky 


