
Plán činnosti na rok 2020 

 

 Spracovanie platieb za licencie za rok 2020, vydávanie nových licencií a členské preukazy, 

aktualizácia systému vydávania PDF licenčných kartičiek  

 Úhrada medzinárodných licencií HDH IAA pre našich súťažiacich  

 Slovenský pohár: marec – október, 8 kôl 

 5.ročník sústredenie detí a mládeže 

 Majstrovstvá Slovenska SLA 3D 

 Školenie rozhodcov súťaží SLA 3D 

 Finančné zabezpečenie rozhodcov na jednotlivé kolá SP a MSR  

 usporiadať školenie inštruktorov lukostreľby (domáci / zahraniční tréneri / výmena skúseností 

medzi sebou) skorá jar alebo jeseň 2020 

 2. workshop lukostrelcov – vymeňme si skúsenosti navzájom r. 2020/21  || resp. sústredenie 

dospelých lukostrelcov 

 preklad pravidiel HDH IAA, úprava súťažného poriadku, aktualizácia všetkých dokumentov atď.  

 pripraviť stánok na MSR v hale Agrokomplex (bulletin o 3D lukostreľbe s promo na kluby a SLA 

3D, plagát SP, fotografie 3D lukostreľby – stojan, požičať 3D terče na ukážku...) 

 vytvoriť spolu s trénersko-metodickou komisiou súhrn teoretickej podpory a informovanosti na 

web 

 nezabúdať na históriu našej lukostreľby – umiestniť na web(výsledky MSR, úspešní 

reprezentanti ME/MS, osobnosti SLA 3D a zakladatelia 3D lukostreľby na Slovensku) – možnosti 

ocenenia týchto ľudí aj osobne  

  Web – upraviť, aby chodil email pred súťažou 24 hodín pred ukončením prihlasovania, že je 

prihlásený. Povinný email (z profilu / zadaný). Hľadáme záložného programátora.  

 rokovania so SLZ o prieniku záujmov (uznávanie licencií na niektorých súťažiach) 

 začať aktívne pracovať v HDH IAA – zaujíma nás najmä pripomienkovanie pravidiel HDH pre rok 

2021, je potrebné, aby sa aj SLA 3D stala súčasťou tohto procesu 

 začať pracovať na krokoch, aby bol SLA 3D priznaný status v rámci športu, aký jej patrí 

(rokovania na Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a príslušných inštitúciách) – zistiť 

možnosti podpory zo štátneho rozpočtu, aké vyplynú z toho povinnosti... 

 hľadať ľudí v SLA 3D, ktorí sú ochotní priložiť ruku k dielu, zadeliť ich do tímov, ktoré budú 

pomáhať v jednotlivých úlohách členom predsedníctva  

(hľadáme grafika, programátora, firmu na tlač bulletinov, človeka, ktorý pomôže pri tvorbe 

bulletinu + zber info, trénerov z klubov, ktorí sa chcú podeliť o skúsenosti,  osoby na podporu PR 

– rozhovory do médií, písanie článkov do časopisov a miestnych médií,  fotografov + 

kameramanov na promo 3D lukostreľby na nete apod., výborne anglicky rozumejúcich – na 

preklad anglických HDH a WA pravidiel) – všetci záujemcovia aby sa hlásili predsedovi SLA 3D, 

kvôli zadeleniu do pracovných tímov.  

 kontrola dokladov – podpísané bezpečnostné smernice od členov, listiny, celé to prekopať, lebo 

je určite v tom neporiadok 

 Hľadať aktívneho správcu facebookovského profilu, ktorý by mal na starosti úkony s tým 

spojené (noví členovia, príspevky, zaujímavosti apod. ).   

 


