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Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA 3D zo dňa 11.11.2020,  

konanej online 20:30 - 22:00 hod. 

 

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

Neprítomný:  Jozef Ďugel (ospravedlnený) 

 

Program: 

1/ Otvorenie, schválenie programu 

Predseda SLA 3D privítal členov predsedníctva na zasadnutí. Predseda SLA 3D konštatoval, že 

predsedníctvo je uznášaniaschopné.  

Za zapisovateľa bol zvolený:   Peter Málek  

Za overovateľa zápisnice bol zvolený:  Dušan Franců  

Predseda SLA 3D navrhol nasledujúci program:  

1. Otvorenie, schválenie programu 
2. Prerokovanie formy VČS 
3. Informácia o počte žiadateľov o usporiadanie SP a MSR Formát Slovenského pohára SLA 3D 

pre rok 2021 – vyhodnotenie ankety 
4. Rozšírenie počtu súťaží v pôsobnosti SLA 3D  
5. Ukončenie a vyhodnotenie SP SLA 3D 2020 
6. Priznávanie dosiahnutých výkonnostných tried  
7. Termín ďalšieho zasadanie predsedníctva 

 

Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje navrhovaný program.   

 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 
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2. Prerokovanie formy VČS  

Na 17.11.2020 je naplánovaná VČS SLA 3D. 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s Covidom19 je namieste zvážiť, či usporiadať VČS prezenčnou 

formou. Je núdzový stav, zasadanie by muselo prebiehať v rúškach, je otázne, či je vhodné sedieť v 1 

miestnosti takejto veľkej skupine. Nie je možné počas zasadania podávať občerstvenie, či jedlo. 

Aktuálna situácia vyzerá tak, že opatrenia sa v priebehu týždňa nezmenia.   

Vzhľadom k tomu, že počas tejto VČS neprebiehajú voľby a predbežne sú v pláne iba „bežné“ 

záležitosti, predseda SLA 3D navrhuje, aby táto VČS prebehla online a neprekladala sa.   

V záujme zistenia, či je takto možné zorganizovať VČS, prebehli v uplynulých dňoch testy a skúšky 

spojenia zainteresovaných osôb na VČS. Vieme to bez väčších problémov realizovať.  

 

Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D mení formu konania VČS SLA 3D 17.11.2020 z formy 

prezenčnej na formu online.  

 

Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

Úlohy:   

- je potrebné upraviť pozvánku na VČS na http://www.archery3d.sk/blog/vyrocna-clenska-schodza-

sla-3d-17112020-pozvanka  - ihneď Z: Málek 

- je potrebné upraviť rokovací poriadok – ihneď  Z: Franců 

- je potrebné predĺžiť dobu prihlasovania na VČS – ihneď  Z: Málek 

- rozoslať predsedom klubov informáciu o zmenách na VČS – po overení zápisnice   Z: Málek 

 

3. Informácia o počte žiadateľov o usporiadanie SP a 

MSR 

Predseda SLA 3D informoval o stave žiadostí o usporiadanie SP/MSR 2021 ku dňu uzávierky 

prijímania žiadostí 11. 11. 2020. S potešením oznámil, že je dostatočný záujem o organizáciu súťaží zo 

strany klubov.   

 

Zatiaľ požiadali v regióne:  Západ -   5 klubov  (HH3D, Geronimo, LK Malinovo, LK Stupava, 

                                                                                     LK Hubert Arrows) 

    Stred -   2 kluby (Fiľakovskí Vlci, Arquitis Blatnica) 

    Východ -  3 kluby (LK Dobšiná, SLK Spišské Vlachy, LK Basta RS) 

MSR:     1 spoločná žiadosť 2 klubov (LK Epirus, LK Topoľ) 

Predsedníctvo informáciu zobralo na vedomie.  

http://www.archery3d.sk/blog/vyrocna-clenska-schodza-sla-3d-17112020-pozvanka
http://www.archery3d.sk/blog/vyrocna-clenska-schodza-sla-3d-17112020-pozvanka
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4. Rozšírenie počtu súťaží v pôsobnosti SLA 3D  

Predseda SLA 3D navrhol, že by bolo vhodné rozšíriť počet súťaží v pôsobnosti SLA 3D: 

Aktuálna situácia:  

V pôsobnosti SLA 3D sa organizuje 8 kôl SP a MSR/MMSR. To je celkovo 9 podujatí.  

 

Navrhované riešenie:  

Zvýšiť počet súťaží, ktoré by boli organizované v pôsobnosti SLA 3D o zavedené súťažné série, ktoré 

by umožnili členom SLA 3D zúčastniť sa súťaží nižšej kategórie, ktoré budú spĺňať stanovené 

štandardy pre udeľovanie výkonnostných tried. 

Šlo by o súťažné série, ktoré sa už konajú teraz, prijatím do pôsobnosti SLA3D by sa zvýšila ich 

reputácia (napr. v prípade dohody by to mohli byť Južná 5-ka, 3D West Cup apod.).  

 

Výhody pre organizátorov súťažnej série:  

- získanie vyššej reputácie súťažnej série a samotných súťaží 

- SLA 3D podporí celú súťažnú sériu finančnou podporou vo výške 500 EUR s DPH na celkové 

vyhodnotenie  (500 EUR, resp. max. 100 EUR na 1 kolo, ktoré splní podmienky) 

- súťaže budú naďalej „open“, čiže môžu na nich štartovať aj súťažiaci bez licencie SLA 3D 

- na súťaži budú môcť štartovať aj deti a mládež využívajúci „poukážky na štartovné zdarma“, ktoré 

SLA 3D preplatí v nominálnej hodnote organizátorovi súťaže.  

- organizátori súťažných sérií si sami rozhodujú o podmienkach súťaží, ako bolo doteraz (pravidlá, 

štartovné, divízie apod.) 

 

 

Pozitíva pre SLA 3D:  

- zvýšenie úrovne súťaží nižšej kategórie. 

- zvýšenie počtu súťaží, na ktorých môžu súťažiaci splniť limity pre výkonnostné triedy. 

- zvýšenie počtu súťaží, na ktorých sa zúčastnia aktívni športovci v zmysle Zákona o športe (súťaže 

povýšia svoj štatút zo športu pre všetkých na súťaže pod športovým zväzom). 

 

Požiadavky na organizátora súťaží, ktoré by mali splniť (vychádza sa z už schválenej Smernice na 

výkonnostné triedy) 

- Zaraďovanie do skupín nesmie byť voľné, ale riadené organizátorom tak, aby v žiadnej 

skupine neboli iba súťažiaci z jedného klubu. Je dostačujúce skupiny vytvárať ráno pred 

samotnou súťažou organizátorom poverenou osobou.  

- Na súťaži musí funkciu hlavného rozhodcu vykonávať rozhodca s platným osvedčením 

rozhodcu SLA 3D. (funkciu riaditeľa a hlavného rozhodcu môže vykonávať 1 osoba). 

- Organizátor odošle výsledky spracované v tabuľke v štandardizovanej forme SLA 3D. 

- SLA 3D nominuje technického delegáta, ktorý posúdi a potvrdí, že boli dodržané podmienky 

kladené na súťaž.  

- Súťaž musí organizovať členský klub SLA 3D a musí byť organizovaná na území SR. 
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- Súťaž a súťažná séria sa bude usporadúvať podľa pravidiel HDH IAA, WA, IFAA. V prípade 

vlastných pravidiel je potrebné tieto pravidlá predložiť predsedníctvu SLA 3D na schválenie 

najneskôr 1 mesiac pred začatím súťažnej série.  

 

V súťažnom kalendári na stránke SLA 3D bude takáto súťažná séria vhodne označená prídavným 

textom k názvu súťažnej série. O znení textu sa rozhodne dodatočne.   

 

Osoba zodpovedná za súťažnú sériu zašle požiadavku o zaradenie jednotlivých súťaží súťažnej série 

do súťaží v pôsobnosti SLA 3D, a to na predsedníctvo SLA 3D najneskôr 1 mesiac pred začatím 

súťažnej série. 

 

Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje rozšírenie počtu súťaží v pôsobnosti SLA 3D 

o regionálne súťaže/série a na základe toho doplní Organizačnú smernicu SLA 3D.  

 

Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

5. Ukončenie a vyhodnotenie SP SLA 3D 2020 
 

Predseda SLA 3D konštatoval, že vzhľadom na súčasné reštriktívne opatrenia a nariadenia voči športu 

nie je reálne, aby sa v najbližšom období  dalo zorganizovať posledné finálové kolo Slovenského 

pohára SLA 3D. Podľa aktuálnych informácií bude súťaženie teoreticky možné až v decembri – januári 

za neznámych podmienok a obmedzení. 

Je potešujúce, že sa aj vďaka schopnosti organizujúcich klubov prispôsobiť sa aktuálnym 

podmienkam podarilo zorganizovať 4 kolá v pôvodných termínoch a 3 kolá v náhradných termínoch. 

Celkovo prebehlo 7 kôl.  

 

Na celkové vyhodnotenie v SP je podľa aktuálneho súťažného poriadku potrebná účasť minimálne na 

4 kolách SP, započítavajú sa 4 najlepšie výsledky.  

 

Vzhľadom na tieto skutočnosti predseda SLA 3D navrhuje ukončiť Slovenský pohár SLA 3D 2020 so 7 

kolami. Na celkové vyhodnotenie SP sa podmienky nezmenia, t.j. je potrebná účasť minimálne na 4 

kolách SP a započítavajú sa 4 najlepšie výsledky.  

 

Udeľovanie pohárov za celkové vyhodnotenie Slovenského pohára SLA 3D 2020 sa uskutoční na 

prvom kole SP 2021 (v čase medzi obedom a vyhodnotením daného kola).   
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Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje ukončenie Slovenského pohára SLA 3D po 7 kolách. 

Na celkové vyhodnotenie SP 2020 zostáva potrebná účasť na 4 kolách a započítavajú sa 4 najlepšie 

výsledky.  

 

Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 

 

6. Priznávanie dosiahnutých výkonnostných tried 
 

Vzhľadom k tomu, že sa ukončila súťažná sezóna SP/MSR, je možné, aby členovia SLA 3D požiadali 

o priznanie dosiahnutej výkonnostnej triedy.  

 

Smernica: 

http://www.archery3d.sk/storage/app/media/Dokumenty_2020/SLA3Dpredsednictvo/sla3d-

smernica-pre-vykonnostne-triedy-sla3dv10.pdf  

 

Výsledky sa započítavajú až od platnosti tejto smernice (4.6.2020) a vždy dosiahnuté len v určených 

vekových kategóriách (senior, veterán, kadet) .  

O priznanie dosiahnutej VT strelec požiada po splnení podmienok e-mailom na adresu 
info@archery3d.sk .  
 
V žiadosti uvedie dosiahnuté výsledky a odkaz na výsledkové listiny obsahujúce výsledky, ktorými 
splnil limity pre príslušnú VT.  
Metodicko – trénerská komisia SLA 3D overí splnenie podmienok a následne zaznamená priznanú VT 

do profilu lukostrelca na internetovom portáli SLA 3D. 

Aktuálne nemáme dobré technické riešenie, ako túto výkonnostnú triedu zapísať na portál SLA 3D.  

Jediné prijateľné/náhradné riešenie je to, že sa výkonnostná trieda dopíše za priezvisko lukostrelca, 

neskôr sa prepíše do samostatnej kolónky. 

Zapíše sa vo formáte:  Meno Priezvisko |(1.VT)   

 

O otvorení tejto možnosti sa bude informovať aj na web stránke, aby si mohli lukostrelci v zimnom 

období zažiadať o dosiahnutú VT.  

Predsedníctvo informáciu zobralo na vedomie.  

 

 

 

 

http://www.archery3d.sk/storage/app/media/Dokumenty_2020/SLA3Dpredsednictvo/sla3d-smernica-pre-vykonnostne-triedy-sla3dv10.pdf
http://www.archery3d.sk/storage/app/media/Dokumenty_2020/SLA3Dpredsednictvo/sla3d-smernica-pre-vykonnostne-triedy-sla3dv10.pdf
mailto:info@archery3d.sk
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7. Termín ďalšieho online stretnutia predsedníctva  

Ďalšie stretnutie predsedníctva prebehne  začiatkom roku 2021, v prípade potreby skôr. Termín sa 

upresní dodatočne.   

Stretnutie prebehne online.  

 

 

V Trnovci nad Váhom dňa:  11.11.2020 

 

Zapisovateľ:   Peter Málek    

         

Overovateľ:   Dušan Franců  overené elektronicky 


