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Zápisnica 

Z výročnej členskej schôdze občianskeho združenia 

Slovenská Lukostrelecká Asociácia 3D 

konanej dňa 17. novembra 2016 vo Varíne 

 

1. Schválenie programu VČS a konštatovanie uznášaniaschopnosti 

 

Počet klubov: Celkový počet členských klubov je 40, na tejto schôdzi je zastúpených 26. 

Celkový počet členov: 522, z toho 86 členov je individuálnych, teda nie sú členmi niektorého 

z členských klubov.  

Prítomných alebo zastupovaných je 300  členov. 

Predseda SLA3D Jozef Ďugel konštatoval, že členská schôdza je uznášaniaschopná.  

 

Program: 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu a rokovacieho poriadku  
3. Voľba orgánov VČS 
4. Správa o činnosti SLA3D (Jozef Ďugel)  
5. Správa o hospodárení SLA3D (Jozef Ďugel)  
6. Revízna správa (Jozef Matejov)  
7. Schválenie výšky členského príspevku na rok 2017 
8. Rozpočet SLA3D na rok 2017 
9. Plán činnosti na rok 2017  
10. Zmeny v súťažnom poriadku, prechod na pravidlá HDH IAA  
11. Organizácia a kalendár súťaží v pôsobnosti SLA3D  
12. Personálne zmeny v predsedníctve, doplňovacie voľby  
13. Rôzne 

 

2. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku  

 

Členská schôdza schválila rokovací poriadok v znení predloženého návrhu bezo zmien. 

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 300/0/0 

 

3. Voľba orgánov VČS 

V zmysle schváleného rokovacieho poriadku 

Členská schôdza zvolila v smysle rokovacieho poriadku orgány členskej schôdze: 

Predseda členskej schôdze: Jozef Ďugel             300/0/0 

Zapisovateľ:         Dušan Franců                  300/0/0 

Overovateľ zápisnice:           Attila Száraz                 300/0/0 
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Mandátová komisia:            Peter Vilim, Dušan Franců               300/0/0 

Volebná komisia:                  Dušan Horváth, Gabriela Sarková    300/0/0 

Návrhová komisia:        Dušan Franců                                      300/0/0 

  

Oneskorene sa dostavil zástupca LO T Sokol Stankovany. Počet zastupovaných klubov sa zmenil 

na 27, počet prítomných a zastupovaných členov sa zvýšil na 315. 

 

4. Správa o činnosti SLA 3D 

Predseda SLA3D Jozef Ďugel predniesol ústne správu o činnosti SLA3D (Príloha). 

 

Diskusia:  

Gabriela Sarková: Bolo by dobré, keby sa predsedníctvo zaujímalo o úroveň prípravy súťaže 

vopred a nie až potom. Bolo by vhodné zaviesť zapisovanie priebežných stavov v bodovačkách 

a tiež zdvojené zapisovanie. 

Nie je správne, ak organizátor má posielať príspevok na organizovanie SP, naopak by mala SLA3D 

prispievať organizátorom. 

Dušan Horváth: V tomto roku prebiehala kontrolná činnosť, vykonávala ju Tatiana Binderová. 

Kontrolu by mali vopred vykonávať  osoby poverené predsedníctvom.  

Juraj Pagáčik: Máme dostatok skúsených strelcov, ktorí by mohli vykonávať kontrolnú činnosť.  

Robert Paškuliak: Poďakovanie Mišovi Kurtulíkovi za nový web. Web portál je primárnym 

informačným zdrojom, facebook slúži iba na notifikáciu. 

Dodržiavanie pravidiel musí byť dôsledne vyžadované. 

Dušan Binder: Uvítal vznik komunikačnej komisie. Uvítal by možnosť diskutovania aj na webe 

SLA3D. 

Zimnej ligy by sa nemali zúčastňovať strelci bez licencií. 

KŠL Robin navrhoval riešenie vyhodnotenia SP pri rovnosti bodov, nebolo prijaté. Pri SP vznikol 

tento problém. 

KŠL Robin poskytol začiatkom roku obsiahlu evidenciu členov. V súčasnej evidencii je veľa chýb. 

Je potrebné doladiť evidenciu. 

MMSR – KŠL Robin žiadal vopred stanoviť formát MMSR. SLZ požadoval postupovať podľa 

pravidiel WA. Rozpis súťaže sa menil niekoľkokrát. Je potrebné, aby boli vopred jasné detailné 

pravidlá a propozície súťaže. 

Rozhodca súťaže nemôže v nej súťažiť. 

Nemôžu strelci v jednej súťaži strieľať na rozdielnych okruhoch. 

Chyba počtu terčov pri rozstrele BB seniori. 

Je potrebné k VČS vopred zaslať program, všetky správy aj návrhy a vyzvať kluby, aby vopred 

pripravili svoje návrhy. 

Peter Krištofík: Je potrebné, aby kluby, ktoré sa uchádzajú o organizovanie kôl SP, mali potrebné 

vybavenie v súlade so Súťažným poriadkom.  

Na 5. kolo SP do Voderad nominoval rozhodcu SLZ. 

Je potrebné, aby rozhodcovia dôsledne dbali o dodržiavanie pravidiel. 

Peter Málek: Je potrebné dbať o dodržiavanie pravidiel.  
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Uznesenie: Členská schôdza schvaľuje správu o činnosti SLA3D za rok 2016 prednesenú 

predsedom SLA3D Jozefom Ďugelom. 

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 315/0/0 

 

5. Správa o hospodárení SLA 3D 

Správu predložil predseda SLA3D Jozef Ďugel.  

(príloha) 

 

Diskusia: 

Dušan Binder: Členské príspevky v roku 2016 boli nízke, mali by sme ich zvýšiť.  

Ak spravíme MSR otvorené, ušetríme náklady na ceny. 

Peter Málek: Je potrebné stanoviť medze na čo sa bude prispievať z rozpočtu SLA3D. Pri lepšej 

komunikácii so SLZ by sme mohli získať odtiaľ ďalšie prostriedky. 

Ceny na vyhodnotenie SP by mali byť hradené z rozpočtu SLA3D. 

Peter Krištofík: Navrhuje spoplatniť uverejnenie súťaží, ktoré nie sú organizované SLA3D. 

 

 

Uznesenie:  

Členská schôdza schvaľuje správu o hospodárení  SLA3D za rok 2016 prednesenú predsedom 

SLA3D Jozefom Ďugelom. 

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa):  297/0/18 

 

6. Revízna správa SLA 3D 

Revízor SLA3D Jozef Matejov predniesol revíznu správu SLA3D za rok 2016 

(príloha) 

 

Diskusia:  

Peter Málek: V hospodárskej smernici je max. hotovosť 500 EUR.  

Je potrebné preniesť účet do FIO banky kvôli ušetreniu na poplatkoch. 

 

Uznesenie: Členská schôdza schvaľuje revíznu správu SLA3D za rok 2016 prednesenú revízorom 

SLA3D Jozefom Matejovom. 

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 301/0/14 
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Oneskorene sa dostavilo 6 individuálnych členov. Počet zastupovaných klubov sa nezmenil, počet 

prítomných a zastupovaných členov sa zvýšil na 321. 

 

 

7. Schválenie ročného členského príspevku na rok 2017 

Predseda SLA3D Jozef Ďugel predniesol nasledujúci návrh výšky členského príspevku SLA3D na 

rok 2017:  

Dospelí členovia: 12 EUR 

Deti a mládež do 18 rokov: 6 EUR 

 

Diskusia: 

Miroslav Loch: 

Zníženie štartovného prinieslo zvýšenie príjmov. Zvýšenie môže priniesť naopak úbytok členskej 

základne. 

 

Dušan Binder - návrh:  

Členský príspevok pre všetkých členov bez ohľadu na vek vo výške 12 EUR.      

Hlasovanie: 108/186/27 

 

Ivan Vyšný – návrh: 

Dospelí členovia:   15 EUR 

Deti a mládež do 18 rokov:    6 EUR 

Hlasovanie: 48/206/67 

 

 

Uznesenie:  

Členská schôdza schvaľuje výšku členského príspevku SLA3D na rok 2017:  

Dospelí členovia:   12 EUR 

Deti a mládež do 18 rokov:  6 EUR 

                                                                                               Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa):  288/11/22 
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8. Ročný rozpočet SLA 3D 

Návrh predniesol predseda SLA3D Jozef Ďugel 

 

Príjmy: 5 800 € členské 
 

Výdavky: náklady na licencie 0 € 

 
300 € 2% 

  

hosting web 40 € 

 
200 € reklama 

  

Majstrovstvá Slovenska 1 000 € 

     

Slovenský pohár - na finále 1 000 € 

     

rozhodcovia 7+1 (70 € na pretek) 560 € 

     

predseda - cestovné 500 € 

     

rokovanie predsednictva 500 € 

     

výsledky spracovanie 200 € 

     

sústredenie detí 300 € 

     

školenie rozhodcov 600 € 

     

webstránka  100 € 

     

bodovačky - elektronické  0 € 

     

vedenie účtu  0 € 

     

rezerva predsedníctva 500 € 

     

podpora strelcov (repre) 700 € 

     

členské HDH 300 € 

SPOLU: 6 300 € 
    

6 300 € 

     

prebytok:  0 € 

 

 

Diskusia: 

Robo Paškuliak: Príjem z 2% z dane z príjmu sa neosvedčil. Predsedovia klubov by mali viesť 

svojich členov k členstvu v SLA3D. 

Peter Málek: Príjem z členských príspevkov by mal byť rovnaký ako v minulom roku 

Dušan Binder: Príjem z reklamy by mal byť podložený plánom činnosti napr. v reklame. 

Ak má byť SLA3D členom HDH, je potrebné naplánovať to ako výdaj. 

Jozef Ďugel: V roku 2017 už nebudeme platiť členský príspevok do HDH, ale licencie za 

konkrétnych členov. 

Laco Lukáč: V roku 2016 SLA3D zaplatila za licencie HDH 300 EUR, s rovnakou sumou treba rátať 

pre budúci rok. 

 

Uznesenie: 

Výročná členská schôdza schvaľuje rozpočet na rok 2017. 

Hlasovanie:  321/0/0 
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9. Ročný plán činnosti SLA 3D 

 

Slovenský pohár 2017 6+1 kôl, po 2 kolá v regióne, finále na západnom Slovensku. 

Detský Maratón 

Školenie rozhodcov 

Sústredenie detí a mládeže 

Majstrovstvá Slovenska – Spišské Vlachy 

Podpora reprezentácie 

 

Uznesenie: Členská schôdza schvaľuje ročný plán činnosti SLA3D na rok 2017 prednesený ústne 

predsedom SLA3D Jozefom Ďugelom. 

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 301/0/20 

 

10. Zmeny v súťažnom poriadku 

Laco Lukáč podal obšírnu informáciu o význame a dopade členstva SLA3D v HDH IAA. 

Peter Málek a Robo Paškuliak predstavili rozdiely v pravidlách WA, HDH IAA a IFAA. 

 

Uznesenie: Všetky preteky spoluorganizované SLA3D (Slovenský pohár, Majstrovstvá Slovenska 

3D) sa budú v roku 2017 riadiť pravidlami HDH IAA. 

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa/nehlasovali): 234/54/20/14 

 

11. Organizácia a kalendár súťaží v pôsobnosti SLA3D  
 

Výber organizátorov kôl Slovenského pohára bol vykonaný žrebovaním z prihlásených klubov: 

Východné Slovensko: TAS Leles, LK Dobšiná 

Stredné Slovensko: LK Divín, LK Bašta 

Západné Slovensko: Horné Húščie 3D, Archery Geronimo 

Finále:   LK 3beč Partizánske 

 

Kalendár súťaží je v prílohe. 

 

Uznesenie:  

Výročná členská schôdza schvaľuje rozdelenie organizovania kôl Slovenského pohára 

a Majstrovstiev Slovenska a kalendár súťaží spoluorganizovaných SLA3D. 

Hlasovanie: 308/0/0 

 

12. Doplňovacie voľby 

Robert Paškuliak a Dušan Franců oznámili svoje odstúpenie z predsedníctva a vysvetlili svoje 

osobné dôvody. 

Z pléna boli navrhnutí dvaja kandidáti, ktorí kandidatúru prijali a následne boli v tajných voľbách 

zvolení: 

Peter Málek 274/0/0 

Dušan Horváth 274/0/0 
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13. Rôzne 

Mišo Kurtulík predstavil nové funkcionality web portálu SLA3D. 

Marian Antal informoval o príprave monitoringu súťažiacich. 

Jozef Matejov predniesol požiadavky na web:  

1. Zaradiť aj kalendár medzinárodných súťaží 

2. Do rozpisov by mal organizátor dať telefonický kontakt. 

 

Attila Száraz navrhuje zaviesť na webe hodnotenie súťaží účastníkov. 

 

Peter Vilim informoval o zámere, že štartovné na SP bude bez stravného. Strava musí byť 

zabezpečená len pre tých súťažiacich, ktorí si ju objednajú a zvlášť zaplatia. 

 

Robo Paškuliak sa pýta, prečo chceme meniť systém, keď so stravou riešia problémy cca 4 ľudia. 

 

Peter Málek navrhol z praktických dôvodov štartovné takto: 

Deti     5 EUR 

Kadeti   10 EUR 

Dospelí nad 21 rokov 15 EUR 

 

 

Vo Varíne 17. 11. 2016 

 

 

Zapísal:  Dušan Franců 

 

 

 

Zápisnicu overil: Attila Száraz 

 

 


