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Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA3D zo dňa 3.12.2019,  

konanej v Piešťanoch 12:30 - 17:00 hod..  

 

Prítomní:  Peter Málek, Dušan Franců, Dušan Horváth, Marián Antal, Jozef Ďugel 

 

Program: 

1/ Otvorenie, schválenie programu 

Predseda SLA 3D privítal členov predsedníctva na zasadnutí a predsedníctvo následne jednohlasne 

schválilo program rokovania. Predseda SLA 3D konštatoval, že predsedníctvo je uznášaniaschopné.  

Za zapisovateľa bol zvolený:   Peter Málek  

Za overovateľa zápisnice bol zvolený:  Dušan Franců  

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

 

2. Informácia o práci predsedu po VČS 

Peter Málek informoval, že po zvolení za predsedu na VČS vykonal nasledovné kroky:  

- Požiadal o výpis z registra OZ z MINV (má prísť na pôvodné sídlo do Varína, zatiaľ neprišiel – 

treba kvôli otvoreniu účtu vo FIO banke) – ak nepríde do 10.12.2019, tak sa ponechá pôvodný 

účet v TB 

- Do registra OZ na MINV zaslal žiadosti o zmenu štatutára a zmenu stanov 

- Na základe výzvy na pomoc SLA 3D v príhovore predsedu PM informoval, že je výborné, že na 

výzvu reagovalo veľa našich členov a svoju pomoc ponúkli: Olívia Kreutzová, Jana Harabinová, 

Viera Majchrovičová, Dalibor Halík, Martin Karas, Diana Gurová, Jozef Žitňanský, Katarína 

Žitňanská, Mirka Eliášová, Tatiana Binderová, Pavol Durec (za LK Turiec), Ivan Filip, Diana Gurová, 

Ferdinand Kočiš, Miroslav Mašláni.  

o  Títo dobrovoľníci budú postupne prideľovaní do tímov, ktoré budú mať na starosti 

jednotlivé oblasti, či projektové úlohy v činnosti predsedníctva SLA 3D 

o  Je dobrým znamením, ak sa samotní zástupcovia z klubov budú aktívne podieľať na 

činnosti SLA 3D 

- PM prezistil postavenie SLA 3D v HDH IAA v riadiacich orgánoch. Bohužiaľ tam nemáme 

zastúpenie vo vedení HDH IAA, viď:  https://hdhiaa.net/news/comm . Je potrebné byť aktívny 

a pripraviť zástupcu do ďalších volieb do BOD (Board of directors). Momentálne sú BOD zvolení 

na 5 rokov do 2023, ale veľa je neaktívnych a možno v budúcom roku dovolia aktívnych členov 

(akými chceme byť).  Prezident HDH iAA pán Vánky bol potešený informáciou, že bude končne 

možná komunikácia s vedením SLA 3D v angličtine.   

https://hdhiaa.net/news/comm
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- Pre zvýšenie pružnosti prác získal administrátorské práva na tvorbu mailových adries a alliasov 

.@archery3d.sk, ako aj prístup do administračného prostredia stránky. Na základe toho sa 

dohodnú maily, pomocou ktorých bude môcť komunikovať verejnosť s SLA 3D a členmi 

predsedníctva:  

- kontakty:   

Predseda združenia, hospodár SLA 3D: 

                Ing. Peter Málek, malek @ archery3d.sk, telefón: 0944/644533 

                

členovia predsedníctva: 

                Ing. Dušan Franců – francu @ archery3d.sk, telefón: 0903/559396 

                Ing. Dušan Horváth - horvath @ archery3d.sk, telefón: 0903/455630 

                Ing. arch. Marián Antal - antal @ archery3d.sk, telefón: 0918/319076 

                Jozef Ďugel - email: dugel @ archery3d.sk, telefón: 0911/143128 

-     

o predsednictvo @ archery3d.sk        Podnety a návrhy členov pre predsedníctvo 

(elektronickú podateľňu SLA 3D spracováva p.Dušan Horváth) 

o sutaz @ archery3d.sk                     Informácie o súťažiach, rozpisy súťaží, výsledky 

súťaží  (reálne prichádza p.Petrovi Málkovi a Jane Harabinovej) 

o malek @ archery3d.sk                      úhrada členských poplatkov, evidencia členov a 

súťaží, presun členov medzi klubmi  (reálne prichádza p.Petrovi Málkovi) 

 

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

 

3. Voľba hospodára SLA 3D  

Predseda združenia informoval, že nové predsedníctvo si musí zvoliť svojho hospodára na 

nadchádzajúce funkčné obdobie. 

Znenie stanov:   

5.5.1  Hospodára volí predsedníctvo zo svojich členov.  

5.5.2 Hospodár vykonáva správu finančných prostriedkov, hmotného aj nehmotného majetku 

združenia v súlade so schváleným rozpočtom a platnou legislatívou Slovenskej republiky. 

5.5.3 Hospodár sa pri správe majetku a nakladaní s ním riadi zákonmi a záväznými predpismi 

platnými v Slovenskej republike a rozhodnutiami orgánov združenia. 

Kandidáti:  Ing. Peter Málek 

mailto:.@archery3d.sk
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Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

Za hospodára SLA 3D bol zvolený Ing. Peter Málek. 

 

4. Strategický plán práce predsedníctva SLA 3D 

Predseda SLA 3D predstavil strategické úlohy našej organizácie na ďalšie obdobie. Na rokovaní 

predsedníctva sa doplnili termíny a osoby, ktoré budú za danú problematiku v predsedníctve 

zodpovedať.  

Viď prílohu 1/ 

 

5. Návrh cenníku inzercie pre rok 2020, výber členského 2020 

Hospodár SLA 3D Peter Málek navrhol nový cenník inzercie na stránkach SLA 3D pre rok 2020: 

Cenník inzercie na archery3d.sk:  

 Titul nad 

bannerom: 

Rozmer: Zobrazovacie 

zariadenia: 

Cena na rok: 

BANNER 1 Hlavný partner 

SLA3D 

300 px  x 150 px desktop (PC) – 

áno, mobily – áno 

horná časť 

290 EUR 

BANNER 2 Odporúčame 150 px x 150 px desktop – áno 

mobily – áno, 

spodná časť 

130 EUR 

BANNER 3, 4 Odporúčame 150 px x 150 px desktop – áno 

mobily – áno, 

spodná časť 

90 EUR 

BANNER 5, 6, 7... Odporúčame 150 px x 150 px desktop – áno 

mobily – áno, 

spodná časť 

45 EUR 

 

Suma za zverejnenie súťaže pre nečlenské kluby SLA 3D:   20 EUR 

 

Inzerenti by mali zdarma umiestnenie loga na bodovačkách SP/MSR a na plagáte SP 2020.  

Navrhovaný spôsob prijímania objednávok:  Odošle sa cenník naraz, kto prvý zareaguje, tak bude 

mať prednosť. Pri prvej a druhej pozícií je možné urobiť licitáciu ceny. 

 

Hospodár OZ informoval, že v spolupráci s Michalom Kurtulíkom k 1.1.2020 zabezpečí, aby systém na 

stránke SLA 3D počítal správne výšku členského SLA 3D, aby na licenčných kartičkách bola zmenená 

adresa sídla SLA 3D.  
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Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

6. Pravidlá zverejňovania príspevkov na Facebooku SLA 3D a iných sociálnych sieťach pod správou 

SLA 3D 

Predseda SLA 3D navrhuje vytvoriť pravidlá na zverejňovanie príspevkov na sociálnych sieťach pod 

správou SLA 3D. Pomocou týchto pravidiel sa zabezpečí, že sa tam nebude objavovať nevhodný 

obsah a administrátori budú mať právo tento obsah vymazať. Pravidlá by mali obsahovať 

ustanovenia, ktoré zabezpečia, že sa nebudú používať a propagovať politické a náboženské témy, 

slovné či iné útoky na iné osoby, narážky na rasový, jazykový, národný či sociálny pôvod.  

Pravidlá spracuje Peter Málek do ďalšieho zasadania predsedníctva.  

 

7. Ďalšie zasadania predsedníctva online / telefonicky 

Predsedníctvo sa dohodlo, že ďalšie osobné stretnutia všetkých členov predsedníctva sú časovo 

i finančne neefektívne. Ďalšie zasadania predsedníctva budú prebiehať online / telefonicky.  

Ideálny termín pre všetkých:  štvrtok po 20:00 hod.  

Dohodol sa termín ďalšieho zasadania predsedníctva na:  druhú polovicu januára 2020 

Na ňom bude odprezentované priebežné plnenie úloh.  

Ak budú na predsedníctve prerokovávané dokumenty, je ich potrebné poslať vopred na 

preštudovanie.  

Úlohy:   Dušan Franců zistí a odskúša internetovú aplikáciu, cez ktorú by sme mohli tieto online 

zasadania uskutočňovať 

 

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

 

8. Výkonnostné limity 

Marián Antal uviedol svoju predstavu o zavedení výkonnostných limitov A, B, C pre každú divíziu 

a vekovú kategóriu. Po diskusií o tejto problematike sa dohodlo, že zavedenie výkonnostných limitov 

môže byť veľmi motivačné, keďže dosiahnutie výkonnostného limitu by sa ohodnocovalo (napr. 

odznak, označenie výkonnostnej triedy lukostrelca pri prihlásení na súťaž apod.). Zatiaľ by sa tento 

systém zaviedol len na motiváciu. V budúcnosti sa na ňom môže budovať ďalej. 

Marián Antal bol poverený do ďalšieho zasadania predsedníctva predniesť ucelenejšiu verziu.  
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Dušan Horváth informoval, akým systémom majú výkonnostné limity zavedené v Maďarsku, na čo im 

tam slúžia a na čo by sa dali využiť v našich podmienkach.  

 

 

V Piešťanoch dňa:  3.12.2019 

 

Zapisovateľ:   Peter Málek    

         

Overovateľ:   Dušan Franců  overené elektronicky 


