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Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA3D zo dňa 12.3.2017,  

konanej Vo Varíne.  

 

Prítomní:  Jozef Ďugel, Peter Málek, Peter Vilím, Marián Antal - osobne 

  Dušan Horváth – telefonicky a emailom 

 

Program: 

1/  Otvorenie, schválenie programu 

2/ PRAVIDLÁ HDH IAA  

3/ UPRESNENIE FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV SLA 3D NA CENY PRE SP A MSR 

4. NÁVRH DESIGNU MEDAILÍ PRE MSR SLA 3D 

5. UPRESNENIE PRAVIDIEL NA MSR SLA 3D – FINÁLOVÉ KOLO 

6/ PRIJATIE NOVÝCH KLUBOV DO SLA 3D 

7/ PRIJATIE NOVÝCH ČLENOV SLA 3D 

8/ SÚŤAŽNÝ PORIADOK 

9/ ZRUŠENIE BODOVÝCH LIMITOV NA MEDAILOVÉ HODNOTENIE NA SP A MSR  

10/ BODOVACIE TABUĽKY, REKLAMNÁ PLACHTA NA SP 

11/ DOŠKOLOVACÍ SEMINÁR PRE ROZHODCOV SLA 3D 

12/ POSTUP PRI ZABEZPEČENÍ ROZHODCOV PRE SP A MSR 

 

13/ RÔZNE 
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1/ Otvorenie, schválenie programu 

Predseda SLA privítal členov predsedníctva na zasadnutí a predsedníctvo následne jednohlasne 

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

Za zapisovateľa bol zvolený Peter Málek.  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

2/ PRAVIDLÁ HDH IAA  

Vzhľadom k tomu, že sa súťaže SP a MSR strieľajú podľa uznesenia VČS z 17.11.2016 podľa pravidiel 

HDH IAA, bol predsedníctvom odsúhlasený preklad pravidiel HDH IAA z pôvodnej anglickej verzie. 

Zároveň bolo prijaté aj znenie národných úprav HDH IAA, ktorými sa snažili upresniť nejasnosti 

v originálnych pravidlách.  

Pravidlá sú v prílohe Zápisnice a budú zverejnené na stráne www.archery3d.sk .  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

3/ UPRESNENIE FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV SLA 3D NA CENY PRE SP A MSR 

Ceny na finále Slovenského pohára za celkové hodnotenie:  

V rozpočte SLA 3D pre rok 2017 sa na VČS schválil príspevok vo výške 1000 EUR pre finále 

Slovenského pohára. Uvedený príspevok bol vyčlenený  vzhľadom k tomu, že od roku 2017 

neprispievajú kluby poriadajúce SP príspevok na ceny.  

SLA 3D zakúpi z vlastného rozpočtu pre finále SP v Partizánskom medaile, ako aj poháre za celkové 

poradie po 7 kolách SP. Ocenenia za výsledky daného 7.kola SP si zabezpečuje organizátor sám.  

  

Ceny za Majstrovstvá SR  SLA3D a za Medzinárodné majstrovstvá SR SLA 3D (26.-27.8.2017, Spišské 

Vlachy):  

Spôsob odmeňovania:   

Kvalitné a hodnotné medaile – pre prvých troch umiestnených na Medzinárodných majstrovstvách 

Slovenska. Medailami budú odmenení súťažiaci bez ohľadu na národnosť.  

Poháre pre Majstrov Slovenska –prví traja umiestnení na Majstrovstvách Slovenska SLA 3D, ktorí sú 

zároveň členmi SLA3D, dostanú poháre.  

 

 

http://www.archery3d.sk/
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Financovanie:  

Vzhľadom k tomu, aby aj organizátor participoval na nákladoch na odmeňovanie na 2-dňovej súťaži 

MSR a zároveň aby boli aj samotné ceny motiváciou pre lukostrelcov, SLA 3D zakúpi v hodnote 1000 

EUR poháre. Organizátor súťaže uhradí medaile, ktoré dalo navrhnúť SLA 3D a sú v hodnote cca. 650 

EUR. Predsedníctvo skontaktuje organizátora MSR s výrobcom za účelom objednania a úhrady.  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

4. NÁVRH DESIGNU MEDAILÍ PRE MSR SLA 3D 

Keďže je našim záujmom, aby víťaž MSR SLA 3D bol odmenený naozaj hodnotnou a pamätnou 

medailou, dal sa vyrobiť grafický návrh odlievaných kovových 3-rozmerných medailí. Predsedníctvo 

odsúhlasilo nasledovný design medailí s malými grafickými úpravami. Veľkosť medaile bude 10x10 

cm.  

 

 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 
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5. UPRESNENIE PRAVIDIEL NA MSR SLA 3D – FINÁLOVÉ KOLO 

Majstrovstvá Slovenska SLA 3D sa budú strieľať vrátane finálového kola v prípade, ak je zúčastnených 

minimálne 6 strelcov. Finálového kola sa zúčastňujú aj zahraniční lukostrelci.  

(poznámka: podľa pravidiel sa vo finálovom kole strieľa na 6 terčov, pričom body sa napočítavajú 

k bodom za 2 predchádzajúce okruhy)  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

6/ PRIJATIE NOVÝCH KLUBOV DO SLA 3D 

Na základe kompletného predloženia všetkých podkladov a dokumentov potrebných k prijatiu 

nového klubu do SLA 3D, prijíma sa nasledovný lukostrelecký klub:  

Lukostrelecký klub - lukostreľba Svit 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

7/ PRIJATIE NOVÝCH ČLENOV SLA 3D 

Predsedníctvo schválilo členstvo nových členov SLA3D. Zoznam je v prílohe.  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

8/ SÚŤAŽNÝ PORIADOK 

Po schválení nových pravidiel HDH IAA sa pripraví nový súťažný poriadok.  

Pre zvýšenie kvality a transparentnosti súťaží bude nový súťažný poriadok obsahovať podmienku, že 

riaditeľ súťaže nemôže byť aj súťažiacim.  

  

Zodpovedný: Peter Vilím     Termín:  29.3.2017 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

9/ ZRUŠENIE BODOVÝCH LIMITOV NA MEDAILOVÉ HODNOTENIE NA SP A MSR  

V zápisnici zo zasadania Predsedníctva SLA 3D z 27.12.2017, bod 13 sa uvádza:  

„Limity sa pripravia pre jednotlivé divízie lukov, pohlavie strelcov, vekové kategórie a počet terčov. 

Medaile budú udelené iba lukostrelcom, ktorí sa umiestnia na danom preteku na niektorom z prvých 



                      SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D 
 

troch miest, ale zároveň musia aj nastreliť minimálny limit.  

Limity budú zverejnené aj v propozíciach na preteky SP a MSR.“  

Predsedníctvo SLA 3D rozhodlo, že sa tento bod ruší v plnom rozsahu a minimálne limity pre udelenie 

medailí sa nebudú aplikovať.  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

10/ BODOVACIE TABUĽKY, REKLAMNÁ PLACHTA NA SP 

Pripravia sa vzorové bodovacie tabuľky (bodovačky) pre súťaže SP a MSR, ktoré si budú môcť 

organizátori súťaží stiahnúť zo stránky a vytlačiť. Na bodovacích tabuľkách sa vytvorí aj priestor pre 

reklamných partnerov SLA3D.  

SLA 3D objedná reklamnú plachtu, ktorá bude rotovať po súťažiach SP v roku 2017. Na reklamnej 

ploche sa vytvorí aj priestor pre reklamných partnerov SLA3D. Výroba reklamnej plachty bude 

financovaná z rezervy rozpočtu predsedníctva a prípadne za predaj reklamnej plochy.  

Zodpovedný: Peter Málek     Termín:  29.3.2017 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

11/ DOŠKOLOVACÍ SEMINÁR PRE ROZHODCOV SLA 3D 

Aby SLA 3D mohla nominovať okruh rozhodcov na SP a MSR, zorganizuje sa doškolovací seminár pre 

rozhodcov, na ktorý budú prizvaní rozhodcovia, ktorí absolvovali kurz rozhodcov SLA 3D v roku 2016. 

Stručné témy doškolovacieho semináru: práca v teréne, vyplňovanie a kontrola bodovačiek, práca na 

stanovišti a so strelcom, hodnotenie terčov pri terči atď.  

Termín:  upresní sa dodatočne  

Školiteľ: Marián Antal 

Miesto: Varín 

Školenie je zdarma, občerstvenie zabezpčuje SLA3D 

Zodpovedný: Marián Antal (školiteľ) 

                        Dušan Horváth (pozvanie rozhodcov a ich evidencia)  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 
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12/ POSTUP PRI ZABEZPEČENÍ ROZHODCOV PRE SP A MSR 

Osoby, ktoré úspešne absolvovali kurz rozhodcov SLA 3D v lete 2016 a zároveň doškolovací seminár 

pre rozhodcov, alebo osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia rozhodcu lukostreľby, budú oslovené 

prostredníctvom SLA 3D, či nemajú záujem rozhodovať niektorú zo súťaží SLA 3D.  

Tieto osoby budú následne skontaktované s poriadateľmi SP a MSR, aby sa zabezpečil kvalifikovaný 

hlavný rozhodca na tieto súťaže. Financovanie odmien pre rozhodcov v sume 70 EUR za súťaž (140 

EUR za MSR) bude vyplácaných z nato naplánovanej rozpočtovanej položky SLA 3D.    

 

Zodpovedný: Dušan Horváth      Termín:  18.4.2017 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

13/ RÔZNE 

 Jozef Ďugel informoval, že v najbližších týždňoch sa už podarí otvoriť účet vo FIO Banke, ktorý 

by mal nahradiť účet v Tatra Banke (Fio Banka nemá poplatky za vedenie účtu, preto chceme 

účet presunúť sem).  

 Predsedníctvo sa dohodlo na viacerých variantách, akým spôsobom je možné vyplácať 

odmeny 70 EUR pre hlavných rozhodcov na SP a MSR (v zmysle záverov VČS a vyčlenených 

prostriedkov v rozpočte). Tieto varianty sa budú ešte konzultovať s účtovníčkou.  

 V lete sa uskutoční školenie rozhodcov pre nových záujemcov.  Termín sa upresní dodatočne.  

 Upresnilo sa, že vrámci rozpočtovanej položky podpora strelcov (repre) sa uskutočnia dve 

sústredenia reprezentácie. Jedna pre kladkové luky a druhá pre holé luky. Termíny sa 

upresnia dodatočne.  

 Predseda SLA 3D informoval, že SLA 3D nie je pre rok 2017 registrovaná pre príjem 2% daní. 

Dôvodom sú náklady spojené s vybavovaním, ako aj nízky výnos, keďže väčšina lukostrelcov 

daruje 2% z daní do svojho materského klubu.  

 Predsedníctvo sa zaoberalo problémami, ktoré vznikli na ostatných súťažiach. Šlo najmä 

o nesprávne zapísanie detí do správnej divízie luku, na nesprávnu techniku streľby (doložené 

fotografiami) atď. Zapísanie nesprávnej divízie luku pre súťažiaceho na bodovačke môže mať 

vážne následky pre celkové hodnotenie súťaže. Prijaté bolo nasledovné stanovisko:  

o  pre súťaže pod hlavičkou SLA 3D – SP a MSR by sa podobný problém nemal stať, 

keďže budú súťažiaci podliehať kontrole hlavného rozhodcu od kontroly náradia po 

kontrolu pravidiel počas streľby na súťaži 

o  pre súťaže, ktoré si oranizujú kluby samy, sa odporúča kontrola bodovačiek a lukov 

pred súťažou alebo počas súťaže, ako aj kontrola pravidiel danej súťaže.  

o  pri nových lukostrelcoch (hlavne deťoch) prosíme rodičov a lukostrelcov v skupine, 

aby prekontrolovali správnosť zaradenia dieťaťa do správnej divízie luku na 

bodovačke. Taktiež aby sa nebáli poradiť deťom (alebo iným lukostrelcom), v čom 

robia chyby a nedodržiavajú pravidlá.  
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Vo Varíne dňa:  12.3.2017 

 

Zapisovateľ:   Ing. Peter Málek          

 

Overovateľ:   Jozef Ďugel 
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PRÍLOHA:  

ZOZNAM PRIJATÝCH NOVÝCH ČLENOV DO SLA 3D K 12.3.2017:  
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