
                      SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D 
 

Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA 3D zo dňa 4.6.2020,  

konanej online 20:30 - 23:00 hod. 

 

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

Neprítomný:   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)    4/0/0 

 

2. Smernica pre obstarávanie 

Predseda SLA 3D upozornil, že je potrebné si uvedomiť, že SLA 3D je verejným obstarávateľom a to sa 

vzťahuje na všetko obstarávanie, nielen na nákup toho, čo chceme preplatiť z dotácie. Z toho dôvodu 

musíme mať pripravenú a schválenú Smernicu pre obstarávanie, podľa ktorej sa budeme riadiť.  

Dušan Franců predstavil dopracovanú Smernicu pre obstarávanie spolu s prílohami.  
 
Uznesenie: Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje Smernicu pre obstarávanie SLA 3D predstavenú členom 
predsedníctva  Dušanom Franců 
 
Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

3. Zoznam klubov pracujúcich s mládežou so schválenou 

materiálnou podporou 

Predseda SLA 3D Peter Málek predložil zoznam 10 klubov s najväčším počtom aktívnych športovcov 

do 23 rokov za rok 2019. Na základe parametrov schváleného dodatkového rozpočtu SLA 3D 
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z 28.5.2020 bude prostredníctvom obstarávania zakúpená materiálna podpora klubom – vo forme 1 

ks štandardnej terčovnice 80x80x25 cm, materiál polifoam. 

Zoznam klubov so schválenou materiálnou podporou (názov klubu a počet aktívnych športovcov 

registrovaných v SLA 3D vo veku do 23 rokov v roku 2019):  

LK  3beč Partizánske  11 

Lukostrelecký klub Stupava 10 

SLK Spišské  Vlachy  10 

ŠK Orlík SLIAČ   10 

Lukostrelecký klub Topoľ 9 

HORNÉ HÚŠČIE 3D  6 

LK Hubert Arrows  5 

Lukostrelecký klub route 66 5 

ARQUITIS Blatnica  4 

Lukostrelecký klub Malinovo 4 

 

Uznesenie: Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje Zoznam klubov s materiálnou podporou, formu podpory, 
ako aj poveruje Petra Málka začatím obstarávania.  
 
Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

4. Vykonávací predpis na použitie poukážok pre aktívnych 

športovcov do 23 rokov 

Na základe parametrov schváleného dodatkového rozpočtu SLA 3D z 28.5.2020 predložil Peter Málek 

návrh Vykonávacieho predpisu na použitie poukážok pre aktívnych športovcov do 23 rokov.  

Uznesenie: Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje Vykonávací predpis na použitie poukážok pre aktívnych 
športovcov do 23 rokov predloženú Petrom Málkom 
 
Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 
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5. Výkonnostné triedy 

Marián Antal spolu s Dušanom Horváthom predstavil  spripomienkovanú a prepracovanú Smernicu 
výkonnostných tried pre športovcov SLA 3D. 
 
Uznesenie: Predsedníctvo SLA 3D schválilo s úpravami návrh Smernice výkonnostných tried SLA 3D 
predložené Mariánom Antalom.  
 
Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

 

6. Obstarávanie 3D terčov  

Na základe parametrov schváleného dodatkového rozpočtu SLA 3D z 28.5.2020 a zabezpečenia 

materiálneho vybavenia pre súťaže spoluorganizované so SLA 3D – SP a MSR, predložil Peter Málek 

návrh na obstaranie pre predmet zákazky: Nákup 3D terčov pre SLA 3D. Pôjde o nákup 10 kusov 3D 

terčov pre 3D lukostreľbu, 6 ks s veľkostnou triedou kill zóny 1, 4 ks s veľkostnou triedou kill zóny 2.  

Cieľom obstarávania je získať najlepšiu cenovú ponuku za požadované 3D terče. 
 
Uznesenie: Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje Návrh na obstaranie pre predmet zákazky: Nákup 3D 
terčov pre SLA 3D, ktoré predložil Peter Málek.   
 
Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

 

 

7. Doména SLA3D.SK  

Predseda SLA 3D informoval, že zaregistroval internetovú doménu sla3d.sk.  
Táto doména bola voľná a bolo ju vhodné zaregistrovať si skôr, ako to urobí dajaký špekulant.  
Taktiež našu organizáciu veľa záujemcov hľadáva na internete nie pod www.archery3d.sk, ale pod 
www.sla3d.sk.  
Teraz sú obe domény funkčné, ukazujú totožný obsah. Do budúcnosti je potrebné ponechať si obe 
domény, poplatky za doménu sú nízke - do 10 EUR na rok.  
 
Predsedníctvo SLA 3D prijalo informáciu bez výhrad.  

 

 

http://www.archery3d.sk/
http://www.sla3d.sk/
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8. Termín ďalšieho online stretnutia predsedníctva  

Ďalšie stretnutie predsedníctva prebehne  začiatkom júla 2020. Termín sa upresní dodatočne.   

Stretnutie prebehne online.  

 

 

V Trnovci nad Váhom dňa:  4.6.2020 

 

Zapisovateľ:   Peter Málek    

         

Overovateľ:   Dušan Franců  overené elektronicky 


