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Zápisnica z rokovania predsedníctva SLA 3D zo dňa 28.7.2020,  

konaného online 20:00 - 22:30 hod. 

 

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

Neprítomní:   --- 

 

Program: 

1/ Otvorenie, schválenie programu 

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

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 

 

1/ Otvorenie, schválenie programu 

2/ Informácia o činnosti od ostatného zasadania predsedníctva (Slovenský pohár, obstarávania 

majetku , školenie kontrolórov šport.organizácií atď.) 

3/ Správa o sústredení mladých lukostrelcov Spišské Vlachy (Marián Antal) 

4/ Metodická pomôcka – Ako usporiadať SP a na nič nezabudnúť 

5/ Dodávateľ nového loga SLA 3D – informácia od príslušnej komisie s návrhom dodávateľa i vizuálu 

nového loga (predseda komisie - Attila Száraz) 

6/ Informácia komisie na spoluprácu SLA 3D a SLZ, prerokovanie jednotlivých bodov a požiadaviek na 

asociáciu 

7/ Formát Slovenského pohára SLA 3D pre rok 2021 
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2. Informácia o činnosti od ostatného zasadania 

predsedníctva 

Predseda SLA 3D informoval o činnosti za ostatné obdobie:  

a/ máme za sebou 3 kolá SP, zatiaľ prebiehajú bez problémov, účasť je zatiaľ menšia, ako v minulých 

rokoch. Pravdepodobne z dôvodu COVID19. (Čremošné 170, Myjava 207, Sp.Vlachy 138). Poukážky 

na štartovné zdarma pre aktívnych športovcov z roku 2019 majú úspech, zatiaľ využitých na 

jednotlivých kolách:  37ks, 44 ks, 29 ks). Poukážky sú ihneď preplácané organizátorom.  

b/ napriek COVID 19 veľmi uspokojivo rastie počet členov SLA 3D v roku 2020. Napriek negatívnym 

očakávaniam je aktuálne 675 členov, čo je porovnateľné s predchádzajúcim rokom.  

c/ na pozvanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa zúčastnil člen kontrolnej komisie 

Mgr. Gabriela Sárková na školení kontrolórov športových organizácií, ktoré prebehlo 18.-19.6.2020 

v Bratislave.   

d/ v súlade so Smernicou pre obstarávanie SLA 3D prebehli viaceré obstarávania nového majetku SLA 

3D. Veľkým pozitívom týchto obstarávaní bolo to, že sa nám podarilo osloviť viacerých dodávateľov 

a podstatne znížiť nákupnú cenu pre SLA 3D. Najdôležitejšie obstarávania:  

Nákup 3D terčov pre SLA 3D:  

- rozsah cenových ponúk: 4040 – 4888 EUR, vybraná bola najlacnejšia ponuka zo spoločnosti TIUS, 

s.r.o., Žilina 

- terče sa už aktívne využívajú na jednotlivých kolách SP, predsedovia klubov organizujúcich SP sú 

oboznámení s postupom požičiavania.  

Nákup terčovníc – ako materiálnej podpory klubov s mládežou a organizátorovi MSR 2020: 

- rozsah cenových ponúk: 994 – 1520 EUR, vybraná bola najlacnejšia ponuka zo spoločnosti TIUS, 

s.r.o., Žilina.  

- terčovnice budú k odberu v sídle SLA 3D ihneď, ako bude uskutočnená platba zo strany SLA 3D na 

účet dodávateľa (cca. do 10 dní), kluby budú informované.  

V najbližšom období sa uskutoční obstarávanie materiálu pre najúspešnejších športovcov roku 2019 

v zmysle usmernení o čerpaní dotácie.  

e/ Dotácie, ktorá nám mali byť zaslané na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v 

roku 2020, nám zatiaľ neprišli na určený účet SLA 3D. Zmluva je už účinná od 3.7.2020 a bola 

zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, pozri tu: 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4833366&l=sk 

Aktuálne čakáme, kedy budú peniaze uhradené na účet, aby sme mohli vyrovnať svoje záväzky za 

nákup terčov a terčovníc. Ostatné obstarávania sa vypíšu, akonáhle nám peniaze budú pripísané na 

účet.  

Požiadavka zmluvy – zverejniť logo ministerstva školstva spolu so sumou dotácie – bola splnená.  

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4833366&l=sk
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Mesačné zverejňovanie čerpania dotácie (v súlade s požiadavkou zmluvy) je pripravené na webovej 

stránke http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia/financovanie 

 

Predsedníctvo SLA3 zobralo správu na vedomie.  

 

 

3. Správa o sústredení mladých lukostrelcov Spišské 

Vlachy (Marián Antal) 

Predseda trénerskej komisie Marián Antal podal správu o sústredení mladých lukostrelcov, ktoré 

prebehlo v období 18.7.-24.7.2020 v Spišských Vlachoch, RZ Zahura.  

Sústredenia sa zúčastnilo 35 účastníkov vo veku 10-18 rokov v sprievode 4 rodičov, 2 tréneri (Marián 

Antal, Peter Vilím), 1x zdravotník (Janka Bejticová).  

Program:  

nedeľa – kontrolný preteky na 30 šípov 

pondelok – piatok:  tréningy pod dohľadom trénerov, pomoc jednotlivým účastníkom pri nastavovaní 

lukov. 

utorok – hosť – z policajného zboru Spišské Vlachy – oddelenie boja proti drogám kpt. Lang 

streda – výlet do ZOO Spišskej Novej Vsi 

štvrtok – opekačka s hosťom lesníkom, ochranárom -  p. Grigom 

štvrtok – kontrolné ukončovacie preteky, vyhodnotenie s diplomom, odznakom atď. 

 

Finančné krytie bude v zmysle schváleného rozpočtu. Jediným otáznikom v súčasnosti je to, že zatiaľ 

neboli pripísané žiadne 2% z daní na účet SLA 3D. (posun zo strany daňového úradu kvôli COVID 19).  

V utorok bola silná búrka, škody v okolí.  

Navyše bola uhradená škoda vo výške 185 EUR p. Vilímovi, ktorému sa počas sústredenia v búrke 

polámal prístrešok pre strelcov na strelnici (vo forme kúpy nových 2 prístreškov). Tie bude nosiť a 

používať aj na ďalších ročníkoch sústredení mládeže.  

 

Predsedníctvo SLA3 zobralo správu na vedomie.  

 

 

 

 

http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia/financovanie
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4. Metodická pomôcka – Ako usporiadať SP a na nič 

nezabudnúť 

Predseda SLA 3D Peter Málek predstavil Metodickú pomôcku pre organizátorov SP „Ako usporiadať 

SP a na nič nezabudnúť,“ ktorá prevedie organizátorov povinnosťami a postupmi, ktoré súvisia 

s organizovaním SP SLA 3D.  

Uznesenie: Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje Metodickú pomôcku – Ako usporiadať SP a na nič 
nezabudnúť, predstavenú predsedom SLA 3D Petrom Málkom.  
 
Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 

 

5/ Dodávateľ nového loga SLA 3D – informácia od 

príslušnej komisie s návrhom dodávateľa i vizuálu nového 

loga  

Predseda komisie SLA 3D na výber nového loga SLA 3D - Attila Száraz sa tesne pred rokovaním 

ospravedlnil. Poveril člena komisie na výber nového loga Petra Málka s oboznámením členov 

predsedníctva SLA 3D s postupom, rozhodnutím komisie a jeho odôvodnením.  

 

Výberového konania sa zúčastnilo: 19 grafikov 

 

Komisia na výber nového loga v zložení: Attila Száraz, Jana Bejticová, Katarína Žitňanská, Ivan 

Majchrovič a Peter Málek odporučila ako víťaza Tomáša Murína.  

Zdôvodnenie:  Tomáš Murín je profesionálnym grafikom, ktorý predložil niekoľko variantov loga, 

ktoré príslušná komisia SLA 3D vyhodnotila jednoznačne za najlepšie návrhy zo všetkých.  

 

Tomáš Murín splnil cenový limit (290 EUR), taktiež má výborné referencie v rámci jeho „logofolia“ pri 

národných a nadnárodných značkách (napr. značka KELLYS bike company; McCarter, LevMilk, RIO, 

Sedita, BACHLEDOVKA Ski and fun atď.).  

Komisia vyhodnotila jeho návrh ako najlepší z hľadiska vyjadrenia obsahu činnosti SLA 3D, aj jej 

charakteru strešnej organizácie, ľahkej „čitateľnosti,“ ako aj z hľadiska estetického.  

Tomáš Murín dokonca prisľúbil bezplatne navrhnúť aj reprezentačné tričko (k textom a námetom na 

reprezentačnom tričku zasadala príslušná komisia na výber loga SLA3D a zaslala mu potrebnú textovú 

časť).  

Komisia na výber nového loga SLA 3D na základe svojho hlasovania (5 hlasov za, nik proti) odporúča 

predsedníctvu vybrať Tomáša Murína ako dodávateľa grafiky nového loga.  

Taktiež na základe svojho hlasovania odporúča tento vizuál /grafické zobrazenie:  
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Po záväznej objednávke zo strany SLA 3D grafik dodá finálne spracovanie loga SLA 3D v 
grafických formátoch (vektorový tvar) v zmysle súťažných podmienok.  

Uznesenie: Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje odporúčanie Komisie pre výber nového loga SLA 3D 
a schvaľuje Tomáša Murína ako dodávateľa nového loga SLA 3D. Zároveň schvaľuje horeuvedený 
vizuál nového loga.  
 
Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/1 

 

6/ Informácia komisie na spoluprácu SLA 3D a SLZ, 

prerokovanie jednotlivých bodov a požiadaviek na 

asociáciu 

Predseda SLA 3D Peter Málek informoval o rokovaní zástupcov SLA 3D a SLZ zo dňa 14.7.2020 

o možnostiach spolupráce oboch organizácií.   

Predsedovia klubov SLA 3D a SLZ, ako aj ich predsedníctva majú záujem o vybudovanie dobrých 

vzťahov SLA 3D a SLZ a takisto o obojstranne výhodnú spoluprácu v oblastiach, kde nájdeme spoločné 

záujmy.  

 

Prítomní za SLA 3D:  Peter Málek, Dušan Horváth, Marián Antal 

Prítomní za SLZ:  Vladimír Bužek, Tatiana Binderová 

 

Pre SLA 3D z rokovania vyplynuli nasledovné možnosti spolupráce: 

  



                      SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D 
 

a/ v prípade dohody možnosť zastrešiť organizáciu Slovenského pohára v 3D lukostreľbe pod krídla 

SLA 3D (SLZ by prestalo organizovať vlastné súťaže SP v 3D lukostreľbe), naše 2-3 kolá SP SLA 3D by 

boli spoločnými kolami aj pre SLZ.  

   výhody pre SLA 3D:  - SLA 3D by si upevnilo svoje postavenie v organizácií 3D súťaží v SR 

    - niekoľko kôl cca. 2-3 kolá by boli spoločné tak, ako v minulosti, 

        mohli by sa súťaží zúčastniť aj členovia SLZ – možnosť pritiahnuť 

      ďalších záujemcov o 3D lukostreľbu aj z radov SLZ  

       - pre organizátora navýšenie príjmu zo štartovného cca. o 20-30   

      súťažiacich, dotácia zo SLZ vo výške cca. 350 € (r.2020) 

   Nevýhody pre SLA 3D: - nové administratívne požiadavky na organizátorov 

      - je potrebné dohodnúť sa na pravidlách spoločných súťaží SP, aby  

      kluby SLA 3D súhlasili so zmenou štruktúry SP SLA 3D 2021 (je 

       potrebné organizovať niektoré kolá podľa pravidiel IFAA alebo WA) 

b/ v prípade dohody sa budú môcť členovia SLA 3D zúčastniť aj MSR SLZ v terénnej lukostreľbe aj bez 

nutnosti licencie SLZ.  

 výhody pre SLA 3D: - členovia dostanú jedinečnú možnosť vyskúšať si aj inú disciplínu   

     lukostreľby v teréne 

c/ spolupráca pri výchove trénerov lukostreľby 1.a 2.stupňa 

výhody pre SLA 3D: - kluby budú mať jedinečnú možnosť vzdelávať si vlastných trénerov 

      s potvrdenou kvalifikáciou a teda športových odborníkov v zmysle 

zákona o športe . Toto doteraz nebolo  

       možné a určite by to podporilo nárast kvality našich inštruktorov 

          lukostreľby.  

- zo strednodobého a dlhodobého hľadiska je pre SLA 3D zásadné 

mať v kluboch vzdelaných oficiálnych trénerov, nielen 

inštruktorov lukostreľby. Významne by sa tým podporilo kvalitné 

vzdelávanie lukostrelcov 

 Nevýhody pre SLA 3D: - finančné nároky na spolufinancovanie kurzov trénerov (pre SLA 3D 

        je to finančne zvládnuteľné). 

 

Uznesenie: Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje doterajší postup rokovaní so SLZ a odporúča pokračovať 
v ďalšom rokovaní.   
 
Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    5/0/0 
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7/ Formát Slovenského pohára SLA 3D pre rok 2021 

Predseda SLA 3D Peter Málek informoval o tom, že je vhodné už teraz otvoriť diskusiu o formáte 

súťaží Slovenského pohára pre rok 2021. Dôležité je o tom hovoriť teraz preto, aby sa v prípade 

záujmu o zmenu zo strany členskej základne SLA 3D mohli konať ďalšie kroky vyplývajúce z tejto 

zmeny.  

Peter Málek by rád na úrovni predsedníctva a klubov predstavil možnosti, aké máme a čo z toho 

vyplýva.  

 

Aktuálna situácia:  

Momentálne prebieha SP podľa pravidiel HDH IAA (streľba na 1 šíp na 28-32 terčov).  

MSR prebiehajú podľa pravidiel HDH IAA – podľa pravidiel pre GP, čiže 20+20+20+6 terčov.  

Pravidlá na MSR je vhodné ponechať podľa HDH IAA – podľa pravidiel GP (20+20+20+6), pretože 

tento formát je vyhovujúci, je niekoľkokolový a graduje finálovými streľbami.  

Ohľadom pravidiel Slovenského pohára SLA 3D by bolo podľa Petra Málka urobiť túto súťaž 

kombináciou súťaží s viacerými pravidlami pre 3D lukostreľbu.  

 

Okrem SP sa v súťažnom kalendári nestrieľa podľa pravidiel HDH IAA iná súťaž (streľba na 1 šíp) 

a takmer všetky súťaže sa organizujú podľa pravidiel WA, výnimočne podľa IFAA, resp. vlastných 

pravidiel.  

Pre súťaže Slovenského pohára SLA 3D podľa aktuálnych pravidiel HDH IAA zaznievajú z členskej 

základne takéto pozitívne a negatívne slová:  

Pozitíva streľby na 1 šíp podľa pravidiel HDH: Negatíva streľby na 1 šíp podľa pravidiel HDH: 

Streľba na 1 šíp sa najviac približuje loveckej 
lukostreľbe.  

Za súťaž sa vystrelí veľmi málo šípov (zväčša iba 
28).  

Väčšina našich členov chodí na MS/ME v HDH 
IAA, prípadne na Grand Prix.  

Sú časté reakcie tých, ktorí neprídu na SP, ale na 
iné súťaže chodia: „Neoplatí sa mi cestovať na 
opačný koniec republiky kvôli 28 výstrelom. Tak 
nejdem.“ 

Veľa súťažiacich si pochvaľuje, že lepšie strieľajú, 
ak sa vystrelí na terč iba jedenkrát 
(koncentrácia). 

V pomere štartovné verzus počet výstrelov je SP 
najdrahšou súťažou. „Veľa peňazí za málo 
muziky“.  

Organizátori súťaží nemajú tak dostrieľané terče.   

Súťaž trvá kratšie.  Súťaž trvá dlhšie (najmä kvôli kladkovým 
strelcom).  

 

Členská základňa je dlhodobo rozdelená na časť členov, ktorí sú za organizovanie SP pod pravidlami 

HDH IAA a časť je za organizovanie pod pravidlami WA. 
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Peter Málek navrhuje za účelom zatraktívnenia a vyššej návštevnosti Slovenského pohára SLA 3D 

2021:  

- súťažnú sériu SP zorganizovať s využitím viacerých pravidiel. Niekoľko súťaží podľa pravidiel HDH (na 

1 šíp), niekoľko súťaží podľa pravidiel WA resp. IFAA (2 šípy). Tým by sme mohli potenciálne získať 

väčší počet súťažiacich na SP z oboch táborov – zástancov i odporcov streľby podľa HDH pravidiel. SP 

bude tým oveľa atraktívnejší. 

- zvýšenie návštevnosti SP by mohlo mať pozitívny vplyv na výšku dotácie zo štátneho rozpočtu 

v ďalšom roku  

- súťažením podľa viacerých pravidiel sa súťaž veľmi osvieži, nebude tak monotónna a každému môže 

vyhovovať niečo iné.  

Kombináciou pravidiel môžu získať súťažiaci aj skúsenosti pre šampionáty MS/ME nielen v HDH, ale aj 

v WA, príp. IFAA.  

 

Navrhované formáty súťaže: 

- súťažiť by sa mohlo formátom:   

   a/ 4 kolá podľa pravidiel HDH IAA (1 šíp do 18/27/45m) a 4 kolá podľa pravidiel WA (2 šípy 

                  18/30/45m) 

   b/ 4 kolá podľa pravidiel HDH IAA (1 šíp do 18/27/45m), 3 kolá podľa pravidiel WA (2 šípy 

                  18/30/45m), 1 kolo podľa pravidiel IFAA (1-3 šípy, 27/45(36)/45m) 

 

Pozn. k pravidlám IFAA: strieľa sa na 1-3 šípy podľa zostavy Animal Round Unmarked max. do 45 m, deti do 27 

metrov. Strieľa sa na neznámu vzdialenosť. Pri nezasiahnutí prvým šípom sa pristupuje a strieľa 2. resp. 3. 

šípom, pričom pri ďalších šípoch sa znižuje bodová hodnota zásahov.  

 

Vzdialenosti pri IFAA:   

1.veľkostná trieda zvierat: 36-54m (u nás úprava len do 45 m), pristupuje sa  4,5m  

2.veľkostná trieda zvierat: 27,5-41m, pristupuje sa 2,75m 

3.veľkostná trieda zvierat:  18-32 m, nepristupuje sa 

4.veľkostná trieda zvierat: 9-18 m, nepristupuje sa 

 

Podmienkou hodnotenia je účasť na 4 súťažiach (ako doteraz), pričom nemôžu byť všetky štyri súťaže 

podľa rovnakých pravidiel (nutné aspoň jedno bodované kolo podľa iných pravidiel, napr. 3xHDH, 

1xWA).  

 

Preto, aby účastníci súťaže nemali chaos v pravidlách danej súťaže, tak každá súťažná skupina 

dostane na podložku k bodovačkám aj veľmi stručný výpis kľúčových pravidiel pre dané kolo (kde sa 

stojí pri kolíku, koľkí strieľajú, ako sa rotuje, ako sa boduje).  

Predsedníctvo SLA 3D pripraví takéto stručné výpisy pravidiel v PDF pre organizátorov na tlač.  

 

Peter Málek navrhol, aby táto zmena súťažných pravidiel SP pre rok 2021 by nebola „zmenou zhora“ 

od predsedu, či predsedníctva SLA 3D, ale mala by byť prediskutovaná na úrovni členských klubov 

a členskej základne a následne o nej rozhodne VČS SLA 3D.   
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Preto navrhuje, že spolu so zápisnicou rozpošle predsedom klubov anketu na prieskum názorov na 

vyššie uvedený návrh súťaží SP pre rok 2021 s podrobnejším vysvetlením (vrátane rizík, ktoré súvisia 

s viacerými druhmi pravidiel a ich dodržiavaním) a takýmito možnosťami:  

 a/ Slovenský pohár sa bude súťažiť ako doteraz podľa pravidiel  HDH IAA (všetky kolá) 

 b/ Slovenský pohár sa bude súťažiť kombináciou pravidiel  

  b1/  4 kolá podľa pravidiel HDH + 4 kolá podľa pravidiel WA 

  b2/ 4 kolá podľa pravidiel HDH + 3 kolá podľa pravidiel WA + 1 kolo podľa pravidiel 

          IFAA (Animal Round Unmarked) 

 

Ankety sa môžu zúčastniť predsedovia za kluby, ako aj individuálni členovia.  

Prieskum prostredníctvom ankety bude prebiehať do 20.8.2020 do 24:00 hod.  

 

Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D poveruje predsedu Petra Málka uskutočnením ankety pre členskú 

základňu, v ktorej by boli podrobne vysvetlené jednotlivé možnosti organizácie SP SLA 3D v roku 2021 

vrátane prínosov a rizík.  

Účelom ankety je získať poklad pre prípravu návrhu formátu SP 2021, ktorý bude predložený na 

rozhodnutie VČS SLA 3D.  

 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    3/1/1 

 

8. Termín ďalšieho online stretnutia predsedníctva  

Ďalšie stretnutie predsedníctva prebehne  koncom augusta resp. v prvej polovici septembra 2020. 

Termín sa upresní dodatočne.   

Stretnutie prebehne online.  

 

 

V Trnovci nad Váhom dňa:  28.7.2020 

 

Zapisovateľ:   Peter Málek    

         

Overovateľ:   Dušan Franců  overené elektronicky 


