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PLÁN ČINNOSTI SLA 3D  

pre rok 2022 

 

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

Účel dokumentu:  vymedziť oblasti, činnosti a aktivity, ktoré by mal športový zväz SLA 3D 

uskutočniť v roku 2022 

 

Cieľ:    rozvoj 3D lukostreleckého športu a rozvoj našej organizácie 

 

ROZDELENÉ PODĽA OBLASTÍ:  

1/ SÚŤAŽE 

 v pôsobnosti SLA 3D zorganizovať Slovenský pohár SLA 3D (osvedčený model 8 súťaží) 

 v pôsobnosti SLA 3D zorganizovať Majstrovstvá Slovenska SLA 3D (MMSR) 

 v pôsobnosti SLA 3D zorganizovať a podporovať súťažné série nižšej úrovne (napr. 3D West 

Cup, Južná 5ka, SSP ďalšie) 

 finančne a materiálne pomôcť organizácií medzinárodnej súťaže Grand Prix HDH IAA – 

Rimavská Sobota  

 

2/ SÚSTREDENIA, VZDELÁVANIE, CENTRUM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE 

 CTM - MLÁDEŽ: práca s najtalentovanejšou mládežou v zmysle smernice o CTM – organizácia 3 

sústredení (2x víkendové, 1x týždňové) 

 INŠTRUKTORI LUKOSTREĽBY: vznikajú a vznikli nové kluby – kde sa vzdeláva a trénuje osoba, 

ktorá nemá žiadne teoretické znalosti. Z minulosti sa veľmi osvedčilo podchytiť tieto osoby a 

usporiadať školenie inštruktorov lukostreľby (skúsení tréneri I.stupňa – s reálnymi úspešnými 

odchovancami / výmena skúseností medzi sebou) – cieľ je, aby sa rozšíril počet držiteľov takýchto 

certifikátov inštruktorov lukostreľby SLA 3D 

 SÚSTREDENIE DOSPELÝCH:  teoretická a praktické rady – poraďme si navzájom, zaujímavé 

prednášky domácich úspešných strelcov – piatok + sobota, v nedeľu aby bol v lokalite napr. SP, iná 

súťaž 

 KURZ ROZHODCOV SLA 3D: pravdepodobne online kurz v mesiaci február-marec, absolventi 

získajú možnosť rozhodovať na súťažiach SP/MSR + v pôsobnosti, záujemcovia aj možnosť ďalších 

skúšok v HDH IAA na medzinárodného rozhodcu 
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3/ PODPORA ŠPORTOVCOV 

 pokračovať v úspešnom projekte podpory štartovného zdarma pre aktívnych športovcov do 23 

rokov – poukážky na 3 súťaže zdarma - rozšené nielen zo SP/MSR aj na ďalšie súťaže 

v pôsobnosti SLA 3D (možný iný systém a podpora) 

 podporovať a ctiť si našich najstarších lukostrelcov - podpora štartovného zdarma pre aktívnych 

členov nad 70 rokov – poukážky na 3 súťaže zdarma - rozšené nielen zo SP/MSR aj na ďalšie 

súťaže v pôsobnosti SLA 3D (viac symbolické, ako finančne nákladné – systém máme už 

hotový) 

 podpora víťazov Slovenského pohára 2021 – licencia na rok 2022 zdarma 

 podpora reprezentácie – preplatenie štartovného v prípade úspešného vystúpenia  

 

4/ PODPORA KLUBOV 

 propagačná podpora SLA 3D – letáky – sú k dispozícií u predsedu, rozdávať na rôznych 

lokálnych podujatiach 

 priama materiálna podpora klubov – terčovnice (alebo aký iný materiál?) – rozsah závislý 

od finančných možností 

 pre organizátorov SP/MSR/GP možnosť bezplatného požičania si materiálu zo SLA 3D 

 finančná podpora celkového vyhodnotenia na súťaže v pôsobnosti SLA 3D nižšej úrovne (napr. 

Južná 5-ka, 3D WC, SSP apod.) kluby sa nebudú musieť skladať na celkové vyhodnotenie) 

 využiť možnosť úhrady štartovného online kartou cez web (doprogramovanie novej fukcionality 

v novej stránke) – vyberané cez SLA 3D, následne uhrádzané klubom za súťaže (napr. úhrada 

kartou možná do piatku večera online, zvyšok v hotovosti na súťaži – výsledok transakcie 

ihneď) 

 

5/ MATERIÁLNE VYBAVENIE SLA 3D A MATERIÁL NA SÚŤAŽE 

 kúpa 2 menších prepojiteľných obrandovaných kvalitných rozkladacích stanov s logami SLA 3D 

a obrázkami 3D lukostreľby – využiteľné na súťaže SP/MSR/GP/sústredenia (strecha a zadná 

časť). 

 nákup cca. 10-20 ďalších 3D terčov – strednej a menšej veľkosti (rozsah závislý od finančných 

možností) 

 kúpa kvalitného materiálu požičiavaného bezplatne na súťaže SP/MSR, na uľahčenie 

zorganizovania kvalitnej súťaže (časom stačí výborná zohratá partia, materiál požičiame):  

o 80 ks podložiek pod bodovačky – uzatváracie, obrandované s číslom skupiny 

o pokračovať v úspešnom projekte - vyrobiť obrandované stuhy na medaile „Slovenský 

pohár SLA 3D 2022 / MSR“ s logom SLA 3D – kluby ich dostanú bezplatne, ušetria, 
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použijú iba počet, aký potrebujú. Kúpia si už iba samotnú medailu bez stuhy. Medaila sa 

rozlíši na prvý pohľad podľa stuhy.  

 

6/ OSTATNÉ 

 V prípade, že by sa niektorý klub na to podujal, plne ho podporiť zo strany SLA 3D na organizáciu 

Grand Prix HDH IAA v rokoch 2024 

 Ak by do budúcnosti niekto uvažoval o organizovaní ME/MS HDH IAA, určite ho ako SLA 3D 

podporíme. Pred rokom 2020 bolo možné získať na takéto podujatie dotáciu do 50.000 EUR 

z MŠVVaŠ. 

 súhrn teoretickej podpory a informovanosti o 3D lukostreľbe na web – hľadať nových autorov 

 aj naďalej zapájať do vhodných činností SLA 3D čo najširší okruh členov organizácie (viac ľudí 

znamená väčšiu podporu pre kroky, ktoré robíme, viac lepších nápadov)  

 návrh a realizácia objednávky športových búnd SLA 3D, nálepiek, odznakov 

 komplet preprogramovanie stránky – vybavuje bakalárskej práce cez Vlada Fryka – financuje vývoj 

Vysoká škola Unicorn College (cez rektorát sa vybavila zmena témy diplomovky) a firma Unicorn 

(V.Fryk je školiteľom a dozoruje celú prácu).  

Preprogramujú s kompletnou dokumentáciou, bude to štandardizovane naprogramované s 

dokumentáciou, aby vedel v tom vedeli pokračovať iní programátori (čo teraz nie je možné).   

 Ďalej pracovať na reálnych obojstranných dohodách s lukostreleckými organizáciami v okolitých 

krajinách s cieľom umožneniť našim členom zúčastňovať sa aj na zahraničných súťažiach 

národných organizácií. 

 Udržiavať dobré vzťahy so SLZ a hľadať možnosti obojstranne výhodnej spolupráce s cieľom 

podpory lukostreľby na Slovensku ako takej.  

 

SME OTVORENÍ DOBRÝM NÁPADOM PRE ROZVOJ SLA 3D  a 3D 

LUKOSTREĽBY NA SLOVENSKU!  


