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Správa o činnosti SLA 3D v období  

od 18.11.2020 do 17.11.2021 

 

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

Účel:  správu predkladá predseda OZ SLA 3D počas Výročnej členskej schôdze SLA 3D 2021 

konanej 17.11.2021. 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.  

Predsedníctvo SLA 3D a ako aj ja ako predseda sme vo funkcií dva roky. A aj tento 2. funkčný rok bol 

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

 

Snažili sme sa pokračovať v systematickej práci a v naplánovaných aktivitách tak, aby sme mohli 

podporovať rozvoj 3D lukostreľby a organizovanie súťaží tak, ako to bolo len možné. Podarilo sa nám 

prefinancovať väčšinu naplánovaných aktivít.  

 

Som rád, že 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 2020.  

 

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA:  

Stagnuje nám veľkosť lukostreleckej základne. Počty členov posledné 3 roky:  

- 697 členov v roku 2019  

- 708 členov v roku 2020.  

- 673 členov v roku 2021. 

Vzhľadom k tomu, že prvý polrok nebolo ani možné športovať vrámci športových krúžkov, bol veľký 

problém s organizovaním a účasťou na súťaž, tak udržanie členskej základne v tejto dobe je pozitívne, 

keďže za súčasných podmienok nastal pokles športovcov vo všetkých športoch.  

 

 

V roku 2021 sme mali 46 členských klubov s minimálne 3 členmi s platnou licenciou (pokles z 54 

r.2020).  
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Najväčšie kluby: 

SLK Spišské Vlachy  18 členov 

Lukostrelecký klub Topoľ 18 členov 

Fiľakovskí Vlci   22 členov 

LK Hubert Arrows   22 členov 

LK Bašta Rimavská Sobota:  24 členov 

LZ Zlatý jeleň Hurbanovo   24 členov (nový klub medzi najväčšími klubmi) 

Horné Húščie 3D  26 členov 

LK 3beč Partizánske  27 členov 

LK Epirus   32 členov 

Lukostrelecký klub Stupava:  38 členov 

 

Početnosť členov v najväčších kluboch odrážajú najmä prácu ich vedenia s mládežou – mali aj cez 

Covid obdobie vlastné tréningy a systematicky pracujú. Resp. je to „jeden tím“, ktorý spolu chodí na 

súťaže národné i nadnárodné a buduje si v klube spolupatričnosť ku klubu.  

 
Vznikli nové kluby, ktoré sa kreovali zvyčajne z bývalých individuálnych členov:  
 

Spolok priatelov lukostrel'by Baka  - Baka, predseda: Jozef Krajčovič 

Archery Team 2008 Michalovce   -  Michalovce, predseda: Pharm. Dr. Marcel Jusko, PhD 

Horehronské luky      - Banská Bystrica, predseda: Daniela Vajdová 

 

 

ČINNOSŤ PREDSEDNÍCTVA:  

 

4x zasadalo predsedníctvo – od januára 2021 do septembra 2021 

Všetky prebehli online (efektívnejšie časovo i nákladovo) 

 

 



                      SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D 
 

 

 

V minulosti sa stretávalo predsedníctvo 1x za rok – pred VČS, v r. 2020 sa stretlo 9x. V r.2020 bola 

nutnosť vymyslieť systém práce, vymyslieť a schváliť veľké množstvo dokumentov, smerníc.  

Systém je už daný, rozpočet bol postavený tak, aby neboli nutné veľké zmeny. Preto 4x stretnutie bolo 

dostatočné.  

 

Chcem poďakovať všetkým členom predsedníctva SLA 3D za ich prácu a čas, ktoré venovali tejto 

organizácií.  

Dušan Francu – najmä vypracovávanie rôznych smerníc a predpisov, udržiavanie databázy členov 

v Informačnom systéme športu.  

Dušan Horváth – správa technických delegátov a hodnotenie SP, pomoc pri 1. sústredení CTM 

Marián Antal – práca s mládežou (2 sústredenia), správa VT 

Jozef Ďugel – verím, že si nájde na činnosť v predsedníctve viac času v budúcnosti.   

 

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/ Jana Harabinová   -  najviac mi pomáha, nahadzuje súťaže do 

súťaž.kalendára, výsledky, evidencia poukážok pre štartovné zdarma na SP. Správcom majetku SLA 

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

2/ Filip Schwarz   - preklad nových pravidiel HDH IAA 2022, účasť na GM 

HDHIAA v septembri, teší ma jeho záujem pracovať na medzinárodnej bázi 

3/ Ivan Majchrovič, Attila Száraz, Jana Bejticová, Katarína Žitňanská – „grafická komisia“ – bunda, 

nálepky, odznaky... 

  

4/ Mirka Eliášová   -  výroba grafiky plagát SP 2021, rady graf.komisia 
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5/  Peter Vilím, Jana Bejticová, Mirka Eliášová, , p.Kašuba, Nandy Kočiš – za pomoc počas 

lukostreleckých sústredení CTM a letného sústredenia 

6/  Vladimír Fryk   -  pomoc s internetovou stránkou,  

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

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

8/  Jakub Štuk     -  správa nových členov na Facebooku 

9/  Tibor Lévay     -  pomoc pri zorganizovaní GP 2022 „na poslednú 

chvíľu), cenné rady ohľadom HDH IAA 

10/ Jana Bejticová    -  rady a ochota pomôcť pri prvých súťažiach 

s MOM testovaním 

11/ Diana Gurová    - príručka o 3D lukostreľbe PDF na našej stránke 

12/ Dušan Horváth, Tibor Lévay   -  za odvahu a snahu urobiť prvé súťaže s 

MOMkami, čím sa to všetko na jar rozbehlo 

 

 

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.  

 

 

 

SLA3D žiada financie z verejných zdrojov 

December – január:  

Opätovane sme sa pokúsili požiadať o prostriedky zo štátneho rozpočtu, aktívne osoby:  Ing. Peter 

Málek, Ing. Dušan Franců 

 

Reálne: získali sme 12776 EUR (na činnosť rovnaká suma, ako v roku 2020), čo nám pomohlo ísť 

v štandardnom režime schváleného rozpočtu (mali sme pripravený rozpočet s dotáciou aj bez nej). 

 

 

 

Kontrola využitia dotácie (posledná záložka v menu dolu):  

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

 

 

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

SLA 3D podporuje rozvoj 3D lukostreľby na Slovensku: 

  

Podporili sme tieto oblasti:  športovcov, mládež a kluby 

 Materiálna podpora 21 najúspešnejších lukostrelcov na ME z predchádzajúceho roku – kúpa 

dresov na náklady SLA 3D 

 Finančná podpora (preplatenie štartovného) 8 najúspešnejším športovcom na MS/ME M 

 Podpora  aktívnych detí a mládeže – do 23 rokov – dostali 3 poukážky na štartovné na SP/MSR 

zdarma, aj na nižšie súťažné série v pôsobnosti SLA 3D 

 Materiálna podpora klubov – nákup terčovníc pre kluby s najviac športovcami do 23 rokov 10 

klubov po 3 terčovnice 

 Materiálne vybavenie pre súťaže spoluorganizované so SLA 3D - SP a MS – 3 kvalitné 

terčovnice s insertom, nákup 300 oranžových kolíkov 

 Materiálne vybavenie pre súťaže spoluorganizované so SLA 3D - SP a MS – nákup 19 ks 3D 

terčov (z toho 6x dvojičky najmenšie zvery), ktoré sa zdarma požičiavajú medzi klubmi. Tento 

projekt je veľmi úspešný, boli veľmi využívané. Spolu máme 29 terčov (z toho 6x dvojičky), čiže 

23 stanovíšť. 

 

(Materiál a majetok sa bude sťahovať do Trnovca n.V., kde sa skontroluje kvalita terčov podľa 

príslušnej smernice a vyradia sa terče, ktoré sa už nebudú dať použiť).  

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

 

 

 

 

 

http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia
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ĎALŠIE AKTIVITY SLA 3D 2021:  

december – marec: 

- Korešpondenčná liga, 6 kôl 

- ustanovovacie stretnutia pre založenie CTM 

február – marec – komunikácia a konzultácie s MŠVVaŠ, UVZ a RUVZ ohľadom organizovania súťaží 

– vymyslenie modelu, ako by to mohlo fungovať v spolupráci s MOMkami 

apríl:  založila a spustila sa CTM – miesto, ktoré bude pomáhať vo výchove najtalentovanejšej 

mládeže 

21.-23.5. 1.Sústredenie CTM SLA 3D (Centra talentovanej mládeže), 20 účastníkov  
 
16.-23.7. Sústredenie mladých lukostrelcov 2021 (6.letný tábor) + sústredenie CTM,  35 
účastníkov 
 
17.11.   organizácia VČS 
 
 
Spolupráca s inými lukostreleckými organizáciami:  

Česká 3D lukostřelbou - umožnenie našim súťažiacim súťažiť na MČR, účastniť sa na ČP 

 

SLZ - spoločná organizácia 2 kôl SP SLZ v 3D a terénnej lukostreľbe (HH3D – cez 3D WC, Orlík 

Sliač – cez SSP) 

- Vzdelávanie: 20 členov sa zúčastňuje vzdelávania trénerov 1.stupňa, 4 členovia sa zúčastňujú 

vzdelávania 2.stupňa (obrovská šanca zvýšiť počet aktívnych a vzdelaných trénerov v kluboch 

= rozvoj 3D lukostreľby) 

 

HDH IAA:  

- Pripomienkovanie pravidiel HDH IAA, väčšina sa podarila presadiť a upraviť 

- Nominácia členov do HDH-IAA BOD and Committies – bola schválená 09/21 

Gereral Rules Committee:  Dušan Horváth 

3D Committee:    Peter Málek 

- Snaha byť aktívny v HDH IAA – organizácia GP 2022 a GP 2023 – žiadosti boli schválené 

- Snažíme sa hľadať vychovať medzinárodných rozhodcov HDH IAA (1 možno v decembri, 2 

záujemcovia v r.2022) 
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SÚŤAŽNÉ AKTIVITY 

 

Slovenský pohár – plán 8 kôl 

 

Vzhľadom na obrovskú ochotu organizátorov SP sa zorganizovalo komplet 8 kôl v pôvodných 

termínoch aj lokalitách.  

Prvé 4 súťaže – MOM testovanie, režim letmého štartu  (na 1.súťaži v Rim.Sobote aj vyhodnotenie SP 

2020) 

Ďalšie 3 súťaže – bez obmedzení (v režime OTP) 

Finálové kolo – Sklabinský Podzámok – do 150 súťažiacich 

 
2 nové kluby: Radzovce – Fiľakovskí Vlci a Kuchyňa – LK Stupava.  

 

 

 

MSR – Duchonka 

dátum: 11.-12.9.2021, organizátor: LK Epirus + LK Topoľ , zostava: 20+20+20 terčov po 1 šípe + finále 

Štatistika návštevnosti:  

Rok Účasť Muži Ženy Deti, Kadeti, Juniori 

2021 278 193 85 91 33% 

 Doteraz najväčšia súťaž, aká sa organizovala.  
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ZAHRANIČNÉ SÚŤAŽE -  

augustové MS/ME HDH IAA v Maďarsku Székszárd 

 

MEDAILE - DOSPELÍ A VETERÁNI: 

Získať medailu vo vekovej kategórií senior alebo veterán je určite veľmi náročné. Tu by som určite 

vyzdvihol výsledky týchto našich seniorských strelcov, ktorí nám priniesli 5 cenných kovov: 

1.miesto: 

 Tibor Lévay, HU, Veterán, 787 bodov, celkovo 16 účastníkov 

2.miesto: 

 Róbert Straňák, TRLB, Veterán, 565 bodov, celkovo 15 účastníkov 

3.miesto: 

 Zuzana Králiková, PBHB, Senior, 505 bodov, celkovo 11 účastníkov 
 Zuzana Rédey, TRLB, Senior, 445 bodov, celkovo 10 účastníkov 
 Klaudia Szatmáriová, CU, Senior, 626 bodov, celkovo 8 účastníkov 

 

MEDAILE - DETI, KADETI, JUNIORI, YOUNG ADULTS: 

Naša lukostrelecká mlaď nás opäť veľmi príjemne prekvapila a získala pre nás až 30 cenných medailí! 

Klobúk dolu, že sa dokázali popasovať s traťou, neznámym prostredím, či cudzincami v skupine. 

1.miesto: 

 Ema Hudecová, TRRB, Kadet, 475 bodov, 8 účastníkov 
 Pavol Šulek, TRRB, Mini, 768 bodov, 7 účastníkov 
 Samuel Sebastián Sádecký, HU, Cadet, 781 bodov, 4 účastníci 
 Lukáš Václav, PBHB, Young Adult, 283 bodov, 3 účastníci 
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 Matej Paškuliak, HU, Mini, 822 bodov, 2 účastníci 
 Laura Antalová, HU, Junior, 685 bodov, 1 účastník 
 Šimon Nagy, TRLB, Kadet, 346 bodov, 1 účastník 
 Eliška Filipová, TRLB, Junior, 229 bodov, 1 účastník 
 Tobiáš Nagy, TRLB, Mini, 489 bodov, 1 účastník 
 Michaela Hajková, BB, Mini, 525 bodov, 1 účastník 
 Richard Závodský, BB, Mini, 572 bodov, 1 účastník 

2.miesto: 

 Patrik László, TRRB, Mini, 688 bodov, 7 účastníkov 
 Peter Šiagi, BB, Kadet, 418 bodov, 6 účastníkov 
 Marián Chudík, TRRB, Junior, 569 bodov, 4 účastníci 
 Peter Procházka, CU, Junior, 847 bodov, 4 účastníci 
 Dárius Kočiš, HU, Junior, 749 bodov, 4 účastníci 
 Ema Košarišťanová, OL, Junior, 691 bodov, 3 účastníci 
 Lýdia Kmecová, BB, Young Adult, 465 bodov, 2 účastníci 
 Táňa Uhrinová, CU, Mini, 538 bodov, 2 účastníci 
 Maxim Huťan, OL, Mini, 560 bodov, 2 účastníci 
 Marek Králik, PBHB, Mini, 389 bodov, 2 účastníci 
 Evelin Mihályiová, PBHB, Young Adult, 267 bodov, 2 účastníci 

3.miesto: 

 Samuel Deanko, BB, Junior, 466 bodov, 6 účastníkov 
 Lenka Landlová, BB, Junior, 404 bodov, 5 účastníkov 
 Ivan Georgiev, HU, Junior, 745 bodov, 4 účastníci 
 Cyril Križan, TRRB, Junior, 435 bodov, 4 účastníci 
 Leonard Pikla, CU, Mini, 495 bodov, 3 účastníci 
 Tamás Balogh, CU, Young Adult, 567 bodov, 3 účastníci 
 Nella Alexandra Sádecká, HU, Mini, 606 bodov, 3 účastníci 
 Zuzana Králiková, PBHB, Junior, 264 bodov, 3 účastníci 

 

- Grand Prix Maďarsko  

- MČR / ČP  

 

 

Pohľad predsedu SLA 3D: 

 

Na čo som pyšný:  

-  sme jeden z mála športov, ktorý fungoval takmer celý rok, začali sme už v strede marca v čase najväčších 

lockdownov. Vďaka organizátorom (museli riešiť MOMky), vďaka športovcom, že dokázali akceptovať dané 

podmienky a predpisy. Vieme existovať a súťažiť spolu očkovaní aj neočkovaní a nevadiť sa kvôli tomu.  

- Že sme získali 2x Grand Prix HDH IAA (vďaka ambicióznym klubom!) 

- Aktívne zasahujeme do činnosti HDH IAA, do pravidiel, sme už aj v ich štruktúrach 

- Získali sme opäť dotáciu zo štátu a vedeli sme pokryť nároky SLA 3D 
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- Rozbehlo sa CTM 

- Školenie trénerov I. a II. stupňa v spolupráci so SLZ 

- Viac pracujeme systematicky a podľa stanovených pravidiel. Venujeme sa 3D lukostreľbe a tomu, 

ako ju u nás rozvíjať. Aktuálne tu v SLAčke cítim menej ohovárania, konšpirácií a nevraživosti, čo v 

dobe nie veľmi dávnej bolo veľkým problémom.  

Je to aj vďaka technokratickému vedeniu tejto organizácie.  

 

Čo je potrebné zlepšovať:  

- Po rozbehu CTM v r. 2021 premyslieť koncepčnú prácu v CTM-ku 

- Stagnácia počtu nových členov (dúfajme, že po Covide sa to opäť rozbehne) 

- Nedotiahnuté projekty preklopenia web stránky a online bodovačiek (v štádiu rozpracovanosti) 

 

 


