Zápisnica
Z výročnej členskej schôdze občianskeho združenia

Slovenská Lukostrelecká Asociácia 3D
konanej dňa 17. novembra 2020 online

1. Otvorenie
Schôdzu otvoril predseda asociácie SLA 3D Peter Málek
2. konštatovanie uznášania schopnosti
Celkový počet členov SLA 3D: 400
Počet členov SLA 3D zastúpených na VČS klubmi + ind. členovia:
56 % prítomných/zastupovaných členov SLA 3D
Predseda SLA3D Peter Málek konštatoval, že členská schôdza je
uznášaniaschopná, keďže je prítomná alebo zastúpených viac ako 2/5 členov.
Uznesenie k bodu 2
Výročná členská schôdza konštatuje, že je uznášaniaschopná.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu VČS a konštatovanie uznášaniaschopnosti
3. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku (predseda SLA 3D)
4. Voľba orgánov VČS (predseda SLA 3D)
5. Schválenie programu VČS
6. Správa o činnosti SLA3D v roku 2020 (Peter Málek)
7. Správa o hospodárení SLA3D (Peter Málek)
8. Revízna správa (revízor združenia - Jozef Matejov)
9. Plán činnosti SLA 3D na rok 2021 (Peter Málek)
10. Rozpočet SLA 3D pre rok 2021 a jeho naviazanie na plán činnosti v roku 2021
(Peter Málek)
11. Rozšírenie okruhu súťaží v pôsobnosti SLA 3D (zdôvodnenie bude zverejnené
a odoslané na preštudovanie pred konaním VČS)
12. Diskusia k vopred zaslaným bodom od jednotlivých klubov (prípadné body na
diskusiu za jednotlivé kluby zasiela predseda lukostreleckého klubu a je
potrebné zaslať ich najneskôr do 11.11.2020 na mailovú
adresu: info@archery3d.sk)
Doteraz zaslané body na diskusiu:
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a/ Na SP a MSR od roku 2021 zaviesť vekovú divíziu junior pre SP / MSR 2021
(predkladateľ Ivan Filip, LK Stupava), zdôvodnenie v bode 4a
tu: http://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2020-09zapisnica-zasadania-predsednictva-sla3d-overena.pdf
 b/ Aby na všetkých kolách SP sa strieľali len strelci juniori(kadeti), seniori a
veteráni! Odôvodnenie: Ak sa dobre pamätáme niekedy strieľali deti aj na MSR 3D. Potom sa pre nich spravili osobitné MS čo bol správny krok. Aj SP by si
zaslúžila takúto úpravu. Nie je mi známy žiaden šport, kde by deti súťažili spolu
s dospelými. Súťažiaci dospelí majú mať dosť problémov sústrediť sa na seba
a nie starať sa o deti. Boli aj také kolá SP kde sa zúčastnilo až 20% detí a to je
neúnosne. Myslím si, že v roku sa na Slovensku uskutoční dosť pretekov, kde
sa žiaci môžu zúčastniť. (predkladateľ Peter Čeljuska, TJ Slávia UVLF Košice)
 c/ Zmena veku kategórie veteránov: Navrhujeme, aby kategóriu veteráni tvorili
strelci 60-roční a starší. Je predsa smiešne, že 50 ročný strelec plnej sile sa
zapíše medzi veteránov v súťaží so 70 ročným dedkom len aby vyhral.
(predkladateľ Peter Čeljuska, TJ Slávia UVLF Košice)
 d/ SP-3D by mal byť 8 kolový! Minimálne 2 kolá v každom kraji!. Myslím, že
všetkým je jasné že cestovanie nie je dnes žiadna slasť. Ak by som sa mal v
minulom roku zúčastniť všetkých kôl SP musel by som prejazdiť viac ako
4000km. Tak isto by som navrhoval, aby všetky preteky začínali nie o 8:30 ale
o 10:30 aby sme v kľude mohli dôjsť na preteky a nemuseli prespávať z piatka
na sobotu.Preteky sa končia väčšinou o 16:00 ale mohli by sa kľudne končiť aj
o 18:00 hod. (predkladateľ Peter Čeljuska, TJ Slávia UVLF Košice)
13. Vyhodnotenie organizačnej stránky jednotlivých kôl SP a MSR 2020 (Dušan
Horváth)
14. Určenie pravidiel a výber organizátorov SP a MSR 2021 (na základe
predchádzajúcich prihlášok na SP a MSR). (Peter Málek)
15. Organizácia a kalendár súťaží v pôsobnosti SLA 3D (vytvorenie kalendára s
prioritným zadelením súťaží SP a MSR, následne ostatných sérií súťaží - SSP,
VSP, 3D West Cup, Južná 5-ka, Turnaj 3 krajín, ako aj individuálnych súťaží)
(Peter Málek)
16. Rôzne, diskusia


Hlasovanie za schválenie programu (Za/proti/zdržali sa): 463/0/0

3. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku a programu VČS

Uznesenie k bodu 3
Výročná členská schôdza schvaľuje rokovací poriadok v predloženom znení.

Členská schôdza schválila rokovací poriadok v znení predloženého návrhu bezo
zmien.
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Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 400/0/0
4. Voľba orgánov VČS (predseda SLA 3D)
Voľby v rámci bodu 4:
Výročná členská schôdza zvolila svoje orgány takto:
Predsedajúci: Dušan Horváth
Mandátová a volebná komisia: Katarína a Jozef Žitňanskí
Návrhová komisia: Dušan Franců
Zapisovateľ: Gabriela Sárková
Overovateľ zápisnice: Attila Szaraz, Ján Kúdela
Uznesenie k bodu 4
Výročná členská schôdza schvaľuje voľby do orgánov VČS
Hlasovanie: 400/0/0
5. Schválenie programu VČS
Uznesenie k bodu 5:
Výročná členská schôdza schvaľuje program v predloženom znení.
Hlasovanie: 400/0/0
6. Správa o činnosti SLA3D v roku 2020 (Peter Málek)
- Správu predniesol Peter Málek.
- Správa je prílohou č. 1
Uznesenie k bodu 6:
VČS schvaľuje správu o činnosti SLA 3D za rok 2020 v predloženom znení.
Hlasovanie: 400/0/0
7. Správa o hospodárení SLA3D (Peter Málek)
- Správu predniesol Peter Málek.
- Správa je prílohou č.2
Uznesenie k bodu 7:
VČS schvaľuje správu o hospodárení SLA 3D za rok 2020 v predloženom znení.
Hlasovanie: 400/0/0
8. Revízna správa (revízor združenia - Jozef Matejov)
- Správu predniesol P. Mekýš v mene Jozefa Matejova
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-

Správa je prílohou č. 3

Uznesenie k bodu 8:
VČS berie na vedomie revíznu správu za rok 2020
Hlasovanie: 400/0/0
9. Plán činnosti SLA 3D na rok 2021 (Peter Málek)
- Správu predniesol Peter Málek.
- Správa je prílohou č. 4
Diskusia:
Horváth – kolíky, Száraz,
Paškuliak – pomoc pri školení lukostr. Inštruktorov, trénerov, tabor pre deti,
Lévay, - podstavce na stupne víťazov

Uznesenie k bodu 9:
VČS schvaľuje plán činnosti v predloženom znení.
Hlasovanie: 400/0/0
Procedurálny návrh D.Francu: Pokračovanie bez obednej prestávky
Hlasovanie: 370/4/26
10. Rozpočet SLA 3D pre rok 2021 a jeho naviazanie na plán činnosti v roku 2021
(Peter Málek)
- Správu predniesol Peter Málek.
- Správa je prílohou č. 5
Diskusia:
G. Sárková: možnosť čerpania dotácií z VUC, ak by to možné,
pre organizátorov súťaží tlačiť bodovačky z rozpočtu SLA 3D
Úloha: D. Horváth – preveriť dotáciu z VUC Nitra pre SLA3D
T. Lévay – návrh ocenenia najlepších lukostrelcov z SP – história

Uznesenie k bodu 10:
VČS schvaľuje rozpočet SLA 3D na rok 2021v predloženom znení
Hlasovanie: 400/0/0
11. Rozšírenie okruhu súťaží v pôsobnosti SLA 3D
VČS berie na vedomie rozšírenie súťaží v pôsobnosti SLA 3D v zmysle organizačnej
smernice o nasledujúce súťaže.
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Diskusia k vopred zaslaným bodom od jednotlivých klubov
12. 1. Na SP a MSR od roku 2021 zaviesť vekovú divíziu junior pre SP / MSR 2021
(predkladateľ Ivan Filip, LK Stupava), zdôvodnenie v bode 4a.
Veková kategória 18-21 rokov
Diskusia:
Ivan Filip: je demotivujúce pre deti strieľať so skúsenými strelcami
J. Harabinová: deti skôr chcú ísť k lepším
V.Hurban: mali by byť kategórie, ktoré sú medzinárodne dané. Ak nie je dostatočný
počet v danej kategórii, súťažiaci je priradený k inej kategórii.
A. Száraz: kadetov je veľmi málo a preto to nemá význam
Žitňanský: mohlo by sa to zaviesť na báze dobrovoľnosti
Harabinová: ak sú 3 vyhodnotiť a ak menej, tak začleniť k inej kategórii
Uznesenia k bodu 12.1. - diskusia k vopred zaslaným bodom:
12.1. Zavedenie vekovej kategórie “Junior” 18-21 rokov do pravidiel SP a MSSR
pre rok 2021
Hlasovanie: 177/186/37
Návrh nebol schválený
12.2..Aby na všetkých kolách SP sa strieľali len strelci juniori(kadeti), seniori a veteráni!
Odôvodnenie: Ak sa dobre pamätáme niekedy strieľali deti aj na M-SR 3D. Potom sa
pre nich spravili osobitné MS čo bol správny krok. Aj SP by si zaslúžila takúto úpravu.
Nie je mi známy žiaden šport, kde by deti súťažili spolu s dospelými. Súťažiaci dospelí
majú mať dosť problémov sústrediť sa na seba a nie starať sa o deti. Boli aj také kolá
SP kde sa zúčastnilo až 20% detí a to je neúnosne. Myslím si, že v roku sa na
Slovensku uskutoční dosť pretekov, kde sa žiaci môžu zúčastniť. (predkladateľ Peter
Čeljuska, TJ Slávia UVLF Košice)
Diskusia:
P. Málek: nesúhlasím. Tento šport je o rodine, spájaní generácií a motivácii detí.
D. Francu: bolo by fajn urobiť pre nich samostatné MSSR, ale nemáme na to možnosti.
Ide o rodinný šport a už väčšina detí vie ako sa treba na súťaži správať.
T. Lévay: mali by sme spresniť koľko detí by malo byť na jedného dospelého lukostrelca
P. Málek: Dospelý môže mať max. 2 deti, je to v pravidlách, v pokynoch na SP/MSR
P. Mekýš: mohlo by sa niečo také urobiť ako MSSR pre deti. Obmedzujeme tým počet
prihlásených na súťaž, ak sú tam deti.
P. Krištofík: mohlo by sa to urobiť tak, ako je to na MSSR- oddelené skupiny
P: Michlík: urobiť MS pre deti po detskom tábore
12.2. Vylúčenie detských kategórií zo SP a MSR.
VČS schvaľuje aby na všetkých kolách SP sa strieľali len strelci juniori(kadeti), seniori a
veteráni!
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Hlasovanie:
0/400/0

Návrh nebol schválený
12.3. Zmena veku kategórie veteránov: Navrhujeme, aby kategóriu veteráni tvorili strelci
60-roční a starší. Je predsa smiešne, že 50 ročný strelec plnej sile sa zapíše medzi
veteránov v súťaží so 70 ročným dedkom len aby vyhral. (predkladateľ Peter Čeljuska,
TJ Slávia UVLF Košice)
Diskusia:
J.Kúdela: návrhujem isť podľa HDH IIA do 55 rokov
D. Francu: ja sa prihováram za tento návrh. Hranica 55 rokov
T. Lévay: pokiaľ to nemusíme meniť, tak to nerobme
Pozmeňovací návrh:
Posunutie vekovej hranice kategórie veteránov
Návrh uznesenia v znení pozmeňovacieho návrhu Janka Kúdelu:
VČS schvaľuje, aby hranica medzi kategóriami seniorov a veteránov bola posunutá z 51
na 55 rokov
Hlasovanie:
199/187/14
Návrh nebol schválený
Návrh uznesenia:
12.3.VČS schvaľuje, aby hranica medzi kategóriami seniorov a veteránov bola
posunutá z 51 na 60 rokov
Hlasovanie:
41/309/50
Návrh nebol schválený

12.4. SP-3D by mal byť 8 kolový! Minimálne 2 kolá v každom kraji!. Myslím, že všetkým
je jasné že cestovanie nie je dnes žiadna slasť. Ak by som sa mal v minulom roku
zúčastniť všetkých kôl SP musel by som prejazdiť viac ako 4000km. Tak isto by som
navrhoval, aby všetky preteky začínali nie o 8:30 ale o 10:30 aby sme v kľude mohli
dôjsť na preteky a nemuseli prespávať z piatka na sobotu.Preteky sa končia väčšinou o
16:00 ale mohli by sa kľudne končiť aj o 18:00 hod. (predkladateľ Peter Čeljuska, TJ
Slávia UVLF Košice)
Diskusia:
P. Málek: aktuálny systém je nastavený v súčastnosti niekoľko rokov tak, že máme 8
kôl, 3 kolá na západ, 3 na stred a 2 na východ SR. Podmienka je splnená, preto je táto
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časť bezpredmetná bezpredmetný. Posunutie času na 10:30 by spôsobilo, že by sa
strieľať začínalo o 12:30, čo nie je vhodné. Už v roku 2020 sa vyhovelo súťažiacim, že
sa koniec registrácie posunul z 9:30 hod. na 10:00 hod.
Návrh uznesenia:
12.4.VČS schvaľuje posunutie začiatku súťaže o 8:30 ale o 10:30
Hlasovanie:
0/400/0
Návrh nebol schválený
13. Vyhodnotenie organizačnej stránky jednotlivých kôl SP a MSR 2020 (Dušan
Horváth)
a. Správu predniesol D. Horváth
b. Správa je prílohou č. 6
Diskusia:
P.Málek: je veľký posun v hodnotení technických delegátov a je lepšie ak ich je viac. Na
základe hodnotení sa zlepšila aj kvalita súťaží.
14. Určenie pravidiel a výber organizátorov SP a MSR 2021 (na základe
predchádzajúcich prihlášok na SP a MSR). (Peter Málek)
Peter Málek oboznámil, že výber organizátorov SP a MSR sa navrhuje uskutočniť
nasledujúcim postupom:
a/ VČS odhlasuje: pravidlá SP a MSR na 2021, počet kôl a rozdelenie SP podľa
regiónov,
VČS zároveň odhlasuje, či sa pokračuje v univerzálnom dlhodobom postupe, ako sa
bude vyberať z kandidátov o organizáciu SP/MSR
b/ odhlasuje sa výška štartovného pre SP a MSR
c/ uskutoční sa výber vyhovujúcich termínov vybraných kandidátov
A/
Pravidlá pre SP a MSR 2021: HDH IAA s národnými úpravami, MSR – formát GP
(20+20+20+6)
Počet kôl SP a rozdelenie SP podľa regiónov: 8 kôl SP sa uskutoční v období: marec –
október, vždy 1 kolo do mesiaca, min. 2 týždňový rozostup. Rozdelenie sa uskutoční po
regiónoch podľa kľúča (3 kolá západ, 3 kolá stred, 2 kolá východ).
POSTUP, AKO SA BUDE POSTUPOVAŤ PRI VÝBERE KLUBOV (rovnaké podmienky
ako na VČS 17.11.2019)
a/
z výberu sa odstránia kluby, ktoré nemajú aspoň 2 roky skúsenosti
s organizáciou súťaží a odporučí sa im, aby najskôr skúsili zorganizovať klubové
súťaže, zapojili sa do nižších sérií 3DWC, SSP, VSP, Južná 5ka apod. Klub
s minimálnymi skúsenosťami nie je zárukou kvalitného zorganizovania súťaže.
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b/
z výberu sa odstránia kluby, ktorých hodnotenie zorganizovania ostatnej súťaže
SP bolo veľmi negatívne a nie je želateľné, aby sa akceptovala taká nízka úroveň
súťaže do budúcnosti.
c/
v danom regióne majú prednosť zorganizovať súťaž SP tie kluby, ktoré za
posledné 3 roky organizovali SP najmenejkrát (pričom sa rovnocenne započítava aj
organizovanie MSR).
V prípade, že bude zhoda v počte zorganizovaných súťaží, tak na organizovanie bude
vybraný ten klub, ktorý dostal lepšie priemerné hodnotenie technických delegátov na
poslednej súťaži SP.
Ak nebola niektorá z posledných súťaží SP hodnotená technickým delegátom, rozhodne
losovanie.
d/
pokiaľ bude z daného regiónu málo žiadateľov, tak dostane možnosť
zorganizovať súťaž klub z iného regiónu podľa podmienok z bodu c/
e/

prednosť vo výbere termínov majú organizátori MSR pred organizátormi SP

Uznesenie č. 14.A
VČS schvaľuje pravidlá výberu organizátorov kôl SP a MSR pre rok 2021 v
predloženom znení.
Hlasovanie:
393/0/0
Návrh bol schválený

B/
Výška štartovného na MS a SP
Predsedníctvo navrhuje výšku štartovného na rok 2021
a, štartovné na SP deti 11,- € kadeti 11,- € dospelí 16,- € - zľava na štartovné bez
stravy 4,-€
(štartovné zahrňuje 1x plnohodnotný obed – polievka a hlavné jedlo)
b, MS SR deti 20,- € kadeti 25,-€ dospelí 35,- € - zľava na štartovné - bez stravy 8,€
(Štartovné zahrňuje 2x plnohodnotný obed – polievka a hlavné jedlo)

14.B
VČS schvaľuje výšku štartovného na SP a MSR
Hlasovanie:
393/0/0
Návrh bol schválený
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14.C.
Výber organizátorov SP a MSR:


Kalendár súťaží:

Kandidáti na MSR (roky organizovania súťaží, navrhovaný termín MSR):
LK EPIRUS, LK TOPOĽ

(SP 2020)

- 11.-12.9. 2021

Kandidáti na SP (organizácia SP/MSR za posledné 3 roky, zdôvodnenie vylúčenia kandidatúry):
*
región STRED (výber 3 kolá):
FIĽAKOVSKÍ VLCI

(bez SP, skúsenosti: SSP2019, Lukostrelec novohradu

2019,20)
ARQUITIS Blatnica

(MSR 2018, SP 2020)

L.K.Bašta Rimavská Sobota

(SP 2018, 2019, 2020-náhrada)

*
región VÝCHOD (výber 2 kolá):
Spišský Lukostrelecký Klub, Spiš.Vlachy

(SP 2018, 2019, 2020)

Lukostrelecký klub, Dobšiná

(SP 2019, 2020)

*
región ZÁPAD (výber 3 kolá):
LK Hubert Arrows, Trnovec

(SP 2018)

Horné Húščie 3D, Myjava

(SP 2018, 2019, 2020) - najviac súťaží, eliminácia kandidáta

Archery klub Geronimo, Trnava

(SP 2019, MSR 2020) - losovanie (nebolo hodnotenie

tech.d.)
Lukostrelecký klub Malinovo

(SP 2018, 2019)

LK Stupava

(bez SP, skúsenosti: Stupavská jesenná a jarná 2019,2020)

VYBRANÉ KLUBY A TERMÍNY SÚŤAŽÍ SP/MSR:
MSR SLA 3D
LK EPIRUS, LK TOPOĽ

- 11.-12.9. 2021
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- losovanie, eliminácia kandidáta

SP SR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kolo
Kolo
Kolo
Kolo
Kolo
Kolo
Kolo
Kolo

27.3.
24.4.
29.5.
12.6.
3.7.
21.8.
18.9.
2.10.

LK Bašta Rimavská Sobota
SLK Spišské Vlachy
Fiľakovskí Vlci
LK Stupava
LK Hubert Arrows
LK Dobšiná
LK Geronimo
Arquitis Blatnica - Finále

15. Organizácia a kalendár súťaží v pôsobnosti SLA 3D (vytvorenie kalendára s
prioritným zadelením súťaží SP a MSR, následne ostatných sérií súťaží - SSP,
VSP, 3D West Cup, Južná 5-ka, Turnaj 3 krajín, ako aj individuálnych súťaží) (Peter
Málek)
Kalendár súťaží na rok 2021
Príloha č. 7

16. Rôzne, diskusia
Umiestnenie terčovníc na strelnici
Bodovačky
Materiálna pomoc pri MSSR
Vyhodnocovanie detí prednostne

...........................................

....................................

Gabriela Sárková - zapisovateľ

Attila Száraz
overovateľ zápisnice
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....................................
Ján Kúdela
overovateľ zápisnice

Prílohy:
Č. 1 – správa o činnosti SLA 3D P. Málek
Č. 2 – správa o hospodárení P. Málek
Č. 3 – revízna správa J. Matejov
Č. 4 – plán činnosti SLA 3D na rok 2021 P. Málek
Č. 5 – rozpočet na rok 2021 P. Málek
Č. 6 – vyhodnotenie organizačnej stránky klubov – D. Horváth
Č. 7 – Kalendár súťaží
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