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Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA 3D zo dňa 02.02.2021,  

konanej online 20:00 - 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:  

Program: 
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Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje navrhovaný program.   

 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 
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2.  Informácia o činnosti v SLA 3D od ostatnej VČS 

- Trénersko – metodická komisia začala od 12/20 pracovať na vytvorení Centra pre 
talentovanú mládež SLA 3D. Pracujú v nej: Antal, Paškuliak, Gurová, Vilím, Kočiš, Eliášová, 
Málek - financie). Uskutočnili sa 3 online rokovania, ďalšie naplánované.  

o Aktuálne sa vytvárajú príslušné smernice 
o Nasledovať bude výber a pozvánka telentovanej mládeže 
o Naplánované sústredenia a práca s deťmi 
o Zabezpečené financovanie v súlade s rozpočtom SLA 3D: 2900 EUR 

 
- Dušan Franců vykonal aktualizáciu údajov členov SL 3D v Informačnom systéme športu, resp. 

Registri fyzických osôb v športe – bol predložený „Protokol z importu dát do ISŠ“.  
 

- Pripomienkovanie HDH pravidiel – predsedníctvo SLA 3D zaslalo do HDH IAA v decembri 2020 
návrhy na zmenu pravidiel HDH IAA pre 3D lukostreľbu v predpísanej forme (každá 
pripomienka osobitne na určenom tlačive v anglickom jazyku).  Predsedníctvo ďakuje za 
pripomienkovanie a odborný preklad Daliborovi Halíkovi a Pavlovi Durecovi.  

 
- Aktuálny stav uhradených licencií SLA 3D (1.1. nastavených - 41 členov licencia zdarma pre 

víťazov SP 2020 – nárok malo 42, jeden bohužiaľ zomrel): k 2.2.2020: 407 členov (plán je 700 
členov), stav výberu prebieha bez väčších problémov.  
 

- Bolo ukončený výber reklamných partnerov SLA 3D pre rok 2021. Hlavným reklamným 
partnerom sa stala na základe najvyššej cenovej ponuke spoločnosť DANDY s.r.o. (lukasip.sk) 
 

1.banner:            obsadený – lukasip.sk 

2.banner:            obsadený – luk.sk 

3.banner:            obsadený – arni.cz 

4.banner:            obsadený – hotel pre lukostrelcov Zerrenpachlatky.sk 

5.banner:            obsadený – nortah.sk 

6.banner:            obsadený – longbow.sk 

7.banner:            obsadený – strelba.sk  
 

 

- Počas decembra a januára prebehlo zisťovanie záujmu o dresy SLA 3D medzi lukostrelcami 
(samoplatcami).  Okrem 21 dresov pre najlepších lukostrelcov z roku 2019 (dočerpanie 
rozpočtu z roku 2020) sa objednalo: 195 dresov a 136 rúšok. 

o ďakujem za pomoc Janke Harabinovej za zber údajov a objednávok od individuálnych 
členov 

o Klubom boli zaslané faktúry na ich objednávky, všetky uhradené na účet SLA 3D 
o SLA 3D fakturuje klubom rovnakú sumu, za akú dresy a rúška nakupuje (bez 

zisku/straty) 
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o  predpokladané dodanie vo februári 
 

- Bola spracovaná databáza aktívnych športovcov do 23 rokov s účasťou minimálne na 3 
súťažiach (SP/MSR, halové MSR). Je ich 86. Títo športovci budú podporení 3 ks poukážiek na 
štartovné zdarma v hodnote 11 EUR využiteľných na (SP,MSR, 3D West Cup, Južná 5ka, SSP). 

 
- Bola vypracovaná vzorová žiadosť o podporu CTM a mládeže formou sponzoringu, daru 

apod. Postupne bude zasielaná do spoločností, kde by sme mohli mať úspech získať finančnú 
podporu.  

 
 

Uznesenie:  Predsedníctvo informáciu zobralo na vedomie.  

 

3. SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLA 3D 2021 

Predseda SLA 3D pred konaním predsedníctva zaslal členom predsedníctva návrh Súťažného poriadku 

SLA 3D pre rok 2021.  

Súťažný poriadok vychádza zo Súťažného poriadku SLA 3D 2020, pričom bola do neho dopracovaná 

časť  4.3. SÚŤAŽ KLUBOVÝCH TÍMOV NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA SLA 3D.  

Súťaž klubových tímov je novinkou, bude zaujímavou, stmelí kluby, keďže budú bojovať za spoločný 

cieľ. Navyše v každom tíme musí byť zastúpený kadet, žena, kladka resp. CRB, luk s karbónovými 

šípmi, ako aj strelec s drevenými šípmi. Podporí sa rozmanitosť klubov.   

 

Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje Súťažný poriadok SLA 3D 2021.  

 

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

  

4. Nominácia členov do HDH-IAA BOD and Committies  
 

Predseda SLA 3D informoval, že SLA 3D už niekoľko rokov nemá zastúpenie v orgánoch HDH IAA od 

roku 2016. Ďalšie voľby na nové 5-ročné obdobie prebehnú koncom roku 2021. 

S predsedom HDH IAA p. Vánkym bola prediskutovaná možnosť kooptovať našich zástupcov do HDH 

IAA ešte v tomto končiacom volebnom období.   

Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D zašle nomináciu do aktuálnych orgánov HDH-IAA nasledovne:  

Gereral Rules Committee:  Dušan Horváth 

3D Committee:    Peter Málek 

 

Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 
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5. Prijatie nových klubov do SLA 3D 

 

Na základe kompletného predloženia všetkých podkladov a dokumentov potrebných k prijatiu 

nového klubu do SLA 3D, navrhol predseda SLA 3D prijatie nasledovného klubu:   

Horehronské luky     - Banská Bystrica, predseda: Daniela Vajdová 

 

Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje prijatie klubu Horehronské luky, Banská Bystrica za 

člena SLA 3D.  

 

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

 

6. Informácia o vyúčtovaní dotácie pre rok 2020. 
 
Predseda SLA 3D Peter Málek vykonal konečné vyúčtovanie dotácie 2020 na Ministerstvo školstva 
VVaŠ. Formálna stránka vyúčtovania bola prekontrolovaná príslušnými pracovníkmi ministerstva. 
 
Všetky dokumenty spojené s čerpaním dotácie sú vedené a archivované pre prípade kontroly 
osobitne so všetkými príslušnými prílohami (obstarania, cenové ponuky apod.), dokumenty sú 
u predsedu SLA 3D.   
 

Časť vyúčtovania je k nahliadnutiu tu: https://www.archery3d.sk/riadiaca-

dokumentacia/financovanie  

Predsedníctvo informáciu zobralo na vedomie.  

 

 

 

 

7. Informácia o získaní dotácie pre rok 2021 vo výške 

12677 EUR. Plánovanie čerpania. 

Predseda SLA 3D informoval, že SLA 3D získala dotáciu vo výške 12677€ pre rok 2021. Aktuálne 

prebieha podpis zmluvy. Možnosti čerpania financií korešponduje s plánovaným rozpočtom SLA 3D. 

Z tohto dôvodu je možné včas začať obstarania majetku ešte pred začatím súťažnej sezóny.  

https://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia/financovanie
https://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia/financovanie
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PLNENIE PRÍJMOV ROZPOČTU: 

Plánované príjmy: 22500 EUR, aktuálne naplnené/nakontrahované: 18187 EUR (81%), zvyšok 

predpokladáme naplniť ďalšími členskými poplatkami.  

 

 

DISKUSIA K VYBRANÝM POLOŽKÁM ROZPOČTU: 

 

- Poháre sa budú nakupovať až v letnom období podľa aktuálnej situácie 

 

Plachta – bolo ukončená fáza zasielania fotografií, bude nasledovať výber najlepšej a grafické 

spracovanie.  

Stuhy:  cena obrandovanej je vyššia, ako sme predpokladali. Predbežná najlepšia ponuka je cca. 0,89 

EUR za stuhu.  

Vyrobia sa stuhy na SP s rokom, bez roku (keby sa všetky kolá SP nekonali) a budú sa objednávať 

stuhy navyše aj na MSR.  
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DRES SLA 3D:  

- Nezapočítava sa 21 športovcov, ktorí už dostanú začiatkom roku (dočerpanie schválenej 

podpory z roku 2020) 

- Dresy SLA 3D pre ďalších cca. 40 najlepších športovcov, ktorí budú prihlásení na MS HDH IAA 

Maďarsko  

 

 

- 10 najaktívnejších klubov s deťmi získa po 3 terčovnice – obstaranie urobiť vo februári, kritériom 

bude počet detí a kadetov v jednotlivých kluboch (s uhradenou licenciou SLA 3D za rok 2020) 
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- 86 aktívnych športovcov do 23 rokov získa poukážky na štartovné zdarma (absolvovali 3 súťaže 

SP/MSR). Rozpočet počítal so 100 športovcami a 85% využitím.  

Vzhľadom na schválený rozpočet môžeme znížiť kritérium a podmienkou bude účasť aspoň na 2 

súťažiach. Tým sa počet podporovaných detí rozšíri na 108. Poukážky budú distribuované až v marci, 

pred ukončením lockdownu.  

/viď príloha – Zoznam 108 športovcov/ 

 

 

CTM – 2000 EUR – použije sa na sústredenia, k tomu 900 EUR na sústredenie Spišské Vlachy. 

Finančné zabezpečenie CTM je zabezpečené. 

Lukostrelecký víkend – trojdňové sústredenie / školenie inštruktorov lukostreľby atď. – vzhľadom na 

aktuálnu situáciu nebudeme zatiaľ plánovať termín. Ideálny by bol koniec júna, ale nie je možné 

predikovať, či bude možné v tom čase usporiadať takéto hromadné podujatia.  

 

Nákup 3D terčov strednej a malej veľkosti v hodnote 2000€ - pripraviť návrh terčov a vo februári 

uskutočniť obstaranie/nákup.  

 

Nákup terčovníc 500€ - pre bezplatné zapožičiavanie na sústredenia, na súťaže SP/MSR –zakúpiť 3 

terčovnice, urobiť obstarávanie naň.  

Pomocný materiál na súťaže:  

- zakúpia sa 3 zástavy, 1 veľká, 2 menšie  

 

- Kolíky – (potrebujeme pekné, ľahké, obrandované). Z viacerých návrhov vybrané na skúšku tieto:  

 

40 cm dlhé, reflexné, váha jedného iba 125 gramov, výborná cena 1,35/ks. Na hladkú plochu by sa 

nalepila nálepka  s farbou kolíka (biely, modrý, červený), s logom SLA 3D. Možné vyrobiť aj smerové 

značky na kolíky (rovno, doprava, doľava). V prípade, že budú dobré, nakúpia sa aj do rezervy a budú 

sa používať na požičiavanie na SP/MSR.  
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Uznesenie:  Predsedníctvo informáciu zobralo na vedomie.  

 

8. DISKUSIA, rôzne 
 

Dušan Horváth navrhol, že sa pre ďalšie zasadanie predsedníctva SLA 3D pripraví metodiku na spôsob 

narábania s použitými 3D terčami vo vlastníctve SLA 3D.  

 

Marián Antal a predsedníctvo SLA 3D apeluje na členov SLA 3D, že je potrebné dodržiavať aktuálne 

karanténne nariadenia ÚVZ SR a odporúča trénovať lukostreľbu iba individuálne a v priestoroch, 

v ktorých je to možné. Ďalej využiť tento čas na vzdelávanie, fyzickú a mentálnu prípravu v rámci 

možností.  

 

9. Termín ďalšieho online stretnutia predsedníctva  

Ďalšie stretnutie predsedníctva prebehne zhruba v druhej polovici marca 2021, v prípade potreby 

skôr. Termín sa upresní dodatočne.   

Stretnutie prebehne online.  

 

 

V Trnovci nad Váhom dňa:  2.2.2021 

 

Zapisovateľ:   Peter Málek    

         

Overovateľ:   Dušan Franců  overené elektronicky 


