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Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA 3D zo dňa 4.10.2022,  

konanej online 19:30 - 21:30 hod. 

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

Neprítomný:  Jozef Ďugel (ospravedlnený zo zdravotných dôvodov) 

 

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  

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

Predseda SLA 3D navrhol nasledujúci program:  

Program 
1. Otvorenie, schválenie programu ..................................................................................................... 1 

2.  Informácia o činnosti v SLA 3D od ostatného zasadania predsedníctva SLA 3D ............................ 2 

3. Informácia o finančnej situácií, čerpanie dotácií. ............................................................................ 3 

4. Prijatie nového členského klubu ..................................................................................................... 6 

5. Záujem o členstvo zahraničných klubov v SLA 3D ........................................................................... 7 

6. Príprava VČS .................................................................................................................................... 9 

7. Školenie inštruktorov lukostreľby ................................................................................................. 10 

8. Zmluva na organizovanie súťaží HDH a požiadavka poistenia ...................................................... 11 

9. Skladovanie majetku SLA 3D a návrh na dlhodobé riešenie problému ......................................... 12 

10. Finančná podpora najúspešnejších lukostrelcov na MS HDH IAA 2022 – Mokrice, Slovinsko .... 15 

Štatistika medailistov zo Slovenska: .............................................................................................. 15 

11. Lukostrelec roka 2022 ................................................................................................................. 17 

12. Ostatné ........................................................................................................................................ 18 

 

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 ostatného zasadania 

predsedníctva SLA 3D 

 Stav členskej základne :  máme 761 členov, čo je doteraz rekordný počet. 

 Dôležité súťaže organizované v SR:  

 MSR Spišské Vlachy august 

 SP – 8 kôl – od Varína po Bradlo 

 Grand Prix  Rimavská Sobota jún 

 Bola podpísaná zmluva o organizovaní súťaže GP medzi SLA 3D 

a HDH IAA, ako aj Zmluva o organizovaní podujatia medzi SLA 3D a LK 

Bašta Rimavská Sobota 

 Treba pochváliť organizátorov, opäť sme latku posunuli vyššie. Určite bola 

všade veľmi vysoká kvalita v organizovaní súťaží, určite patríme k tomu 

najlepšiemu v stredoeurópskom meradle 

 Zaviedli sme zdarma online bodovačky na všetkých súťažiach v pôsobnosti 

SLA 3D (používajú aj súťaže pod záštitou SLA 3D – J5, 3DWC...) – veľmi 

urýchlilo priebeh, chybovosť – jeden z najdôležitejších organizačných 

úspechov v tomto roku 

 Oddelenie prihlásenia sa na obed od štartovného bol veľmi rozumný návrh 

i realizácia preprogramovaním. Osvedčilo sa. 

 Po problémoch pri vytváraní skupín organizátormi súťaží (nevedeli to) 

aktuálne skupiny vytvárajú tí ístí dvaja ľudia pre všetky kolá SP / MSR 

v zmysle Súťažného poriadku SLA 3D – veľká pomoc organizátorovi, treba to 

zachovať aj do budúcnosti (majú štartovné zdarma – poukážky) 

 MS HDH IAA v Slovinsku – slovenská výprava patrila k najpočetnejším zo zúčastnených krajín. 

 General Meeting HDH IAA – rozhodlo sa o ME 2023, o zmenách pravidiel, boli akceptované 

naše pripomienky návrhy (vďake silnej pozícií na MS/ME máme aj dôležité slovo pri tvorbe 

pravidiel) https://www.archery3d.sk/blog/zo-zasadania-hdh-iaa-co-nas-caka-o-rok 

 Zorganizované 2 tábory pre mladých lukostrelcov a 1x sústredenie CTM (predĺžené CTMko sa 

plánuje koncom októbra/zač.novembra) 

 V máji pracovné stretnutie predsedov klubov na tému: Možnosti organizácie a prihlasovania 

sa na súťaže SP a MSR v roku 2023  

Uznesenie:  Predsedníctvo informáciu zobralo na vedomie.  

 

 

 

 

https://www.archery3d.sk/blog/zo-zasadania-hdh-iaa-co-nas-caka-o-rok
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3. Informácia o finančnej situácií, čerpanie dotácií.  

Predseda SLA 3D a zároveň hospodár SLA 3D informoval o finančnej situácii združenia: 

Príjmy: Splnené, alebo prekročené, iba menší príjem z 2% a pri dotácií z NSK.  

 

Celkovo plánované príjmy prekročené o 3,8%, t.j. 920 €.  
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Čerpanie výdavkov výdavky – vyčerpané k 4.10.2022: 21 552 €, viacero položiek sa bude ešte čerpať.
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MAJETOK SLA 3D – investičné nákupy v roku 2022 (majetok, ktorý zostane aj do ďalších rokov a zlepší 

materiálne vybavenie súťaží):  

- 3x Stany rozkladacie (kontrola náradia, registrácia, univerzálny) 

- 8x detské luky + 45 šípov (z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja – na požičanie klubom 

na prezentácie) 

- Reproduktor + 2 mikrofóny + stojan na ozvučenie súťaží 

- 2x plachta SLA 3D  

- 8 nových 3D terčov (pozri označené modrým poľom) – ako zvlášť kvalitné sa osvedčili terče 

SRT, ktoré sa dajú rozložiť (hlave oddeliť od tela), alebo sú kompaktné a netrčia z nich 

odlomiteľné časti (napr. puma). Odporúčanie: Nakupovať podľa uvedených skúseností aj v 

budúcnosti. Vyhnúť sa terčom ako sú tiger s trčiacim chvostom a ušami, či kazuár s dlhým 

krkom a zle umiestneným ťažiskom, nie priťažké ani priveľké terče apod.  (učíme sa na svojich 

chybách). 

 

Uznesenie:  Predsedníctvo informáciu zobralo na vedomie.  
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4. Prijatie nového členského klubu   
 

V súlade so Stanovami SLA 3D a na základe predloženia kompletného predloženia všetkých 

podkladov a dokumentov potrebných na prijatie nového klubu do SLA 3D, navrhol predseda SLA 3D 

prijatie nasledovných klubov:   

Lukostrelecký klub Fityfal - Stupava, predseda: Matej Mardiak  

-  (18+ členov) 

-  logo:   

   

  

 

Lukostrelci pod Vysokou - Rohožník, predseda: Tomáš Mikláš  

-  (4 členovia) 

-  logo:  pracuje sa na ňom 

 

 

Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje prijatie klubu Lukostrelecký klub Fityfal a klub 

Lukostrelci pod Vysokou za členské kluby SLA 3D.  

 

Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 
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5. Záujem o členstvo zahraničných klubov v SLA 3D    
 

V poslednom čase prejavilo záujem o informácie viacero zahraničných klubov (cca. 3 z Maďarska a 1 

z ČR) o tom, že či sa môžu stať ich kluby členmi SLA 3D. Predseda SLA 3D ich informoval, že musíme 

toto prerokovať na predsedníctve a zaujať k tomu stanovisko, lebo sme doteraz takúto požiadavku 

nikdy nemali.  

Aktuálna situácia:  máme členov SLA 3D aj s bydliskom mimo SR (najmä Maďarsko). Sú buď 

individuálnymi členmi, alebo členmi klubu SLA 3D (najviac LK Bašta Rimavská Sobota). 

Členstvo riešia stanovy SLA 3D:  

 

Článok 4 – ČLENSTVO A ČLENSKÉ KLUBY 

4.1. Podmienky členstva 

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia sa môže stať každý občan bez ohľadu na jeho štátnu 

príslušnosť, národnosť, rasu, náboženstvo a súbežné členstvo v ďalších organizáciách alebo politických stranách.  

Pre osoby mladšie ako 18 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu uvedený v prihláške. 

Členmi združenia sa nemôžu stať osoby vyvíjajúce činnosť, ktorá je v rozpore s poslaním združenia. 

----------------------- 

4.7 Členské kluby 

Členský klub je entita, ktorej účelom je zjednodušenie koordinácie činnností podľa článku 3, nakoľko 

združovanie sa v  kluboch je prirodzene rozšíreným spôsobom vykonávania športovej činnosti v oblasti 3D 

lukostreľby. 

Členským klubom sa môže stať právnická osoba (spravidla občianske združenie), ako aj organizačná jednotka 

právnickej osoby (typicky lukostrelecký oddiel telovýchovného klubu) ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky 

prijatia: 

a) V zmysle svojich stanov vykonáva činnosť v súlade so stanovami združenia, zameranú na 3D 

lukostreľbu, 

b) Medzi svojimi členmi má minimálne troch členov združenia, pričom jedným z nich musí byť predseda 

združenia, alebo vedúci funkcionár organizačnej jednotky, 

c) Odovzdá prihlášku a predsedníctvo združenia ju prijme. 

 

Členský klub ako entita nemá práva člena združenia, ale jeho zástupca môže pri hlasovaní v združení zastupovať 

jeho členov, ktorí sú aj členmi združenia. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh:   - akceptovať aj prihlášky zahraničných klubov (v slovenskom jazyku, príp.   

    anglická predloha žiadosti) 

  - zahraničné kluby musia mať minimálne jednu kontaktnú osobu, ktorá bude   

    ovládať slovenský, príp. český jazyk. Táto bude zastupovať klub pri   
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    rokovaniach, bude informovať členov o pravidlách a podmienkach súťaží,   

     členstva apod.  

Uznesenie:   

Po preskúmaní stanov SLA 3D predsedníctvo konštatuje, že zahraničným klubom nič nebráni tomu, 

aby podali štandardnú prihlášku za členský klub SLA 3D so zdokladovaním splnenia rovnakých 

podmienok, ktoré sú kladené aj na žiadateľov zo slovenských klubov.  

Zahraničným žiadateľom odporučíme zabezpečiť si kontaktnú osobu, ktorá bude komunikovať 

so SLA 3D v slovenskom jazyku, ako aj bude informovať svojich členov o povinnostiach 

vyplývajúcich z riadiacej dokumentácie SLA 3D.  

 

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

 

Úlohy:   

 

Dušan Horváth - preverí, ako a kde je možné kontrolovať, či maďarský klub je registrovaný.  

Dušan Franců – preverí potrebu dopracovania riadiacej dokumentácie SLA 3D 
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6. Príprava VČS  

Je potrebné začať prípravy na VČS a naplánovať všetky potrebné aktivity s tým spojené:  

 

Termín:  17.11.2022 

Spôsob:  online, rovnako ako v rokoch 2020 a 2021 

Prečo online: hlasovanie predsedov, 77 % sa vyslovilo za online, 23 % za osobné stretnutie, 

0% za kombinovanú možnosť, 5 % sa nezúčastní (mohli hlasovať aj za viac možností, ktoré im 

vyhovali).  

 

Dôvody:   Šetrenie času a nákladov účastníkov i SLA 3D, máme skúsenosťami preverený, 

funkčný systém rokovania a nie je volebný rok.  

Vzor:   https://www.archery3d.sk/blog/vyrocna-clenska-schodza-sla-3d-17112021-

pozvanka-s-upravou-na-online-rokovanie  

 Potrebné zmeny, ktoré treba zahrnúť do pozvánky:  

  - pridať záujem o prihlásenie na GP 2024 // MS/ME 2024-2025 

  

Uznesenie:   

Predsedníctvo rozhodlo, že VČS SLA 3D sa bude konať online formou dňa 17.11.2022.  

 

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

 

 

https://www.archery3d.sk/blog/vyrocna-clenska-schodza-sla-3d-17112021-pozvanka-s-upravou-na-online-rokovanie
https://www.archery3d.sk/blog/vyrocna-clenska-schodza-sla-3d-17112021-pozvanka-s-upravou-na-online-rokovanie
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7. Školenie inštruktorov lukostreľby  
 

V zmysle schváleného plánu činnosti SLA 3D pre rok 2022 sme sa zaviazali zorganizovať školenie 

inštruktorov lukostreľby, kde účastníci dostanú potvrdenie/certifikát o absolvovaní tohto školenia. Je 

to dobrý základ pre budúcich nových trénerov v kluboch. 

Predbežne prejavilo záujem 16 záujemcov, po zverejnení termínu a miesta predpokladáme 

návštevnosť cca. 20 osôb.  

Dohodnutý termín:  5.11.2022 

Miesto:   Trnovec nad Váhom 1040 

Program:   zaslaný dodatočne  - ako začať so začiatočníkmi 

Prednášajú:  Darázs Ladislav, Dušan Horváth, Jozef Bošanský, Marián Antal a príp. iní 

Poplatok:   iba pre členov SLA 3D, pre účastníkov zdarma 

Rozpočet:   500 € max.  

 

 

Predsedníctvo zobralo informáciu na vedomie.  
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8. Zmluva na organizovanie súťaží HDH a požiadavka na 

poistenie 

 

Aktuálna situácia:  

- naša organizácia, ani organizátori súťaží nie sú poistení žiadnym spôsobom za škody, ktoré by mohli 

spôsobiť pri výkone lukostreľby počas súťaží. Nikdy sme tento problém neriešili. V zahraničí je väčšina 

organizácií poistená (SLZ nie je).   

- Požiadavka od HDH pri organizácií GP 2022:  arranging liability insurance during event  - vyrokovali 

sme odstúpenie od tejto požiadavky. Ponúknuté ceny poistenia boli privysoké (minimálne 25 EUR za 

súťaž) a krytie nejasné. 

-  Vyžiadali sme si 2 ponuky na poistenie:  

1. Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

2. UNIQA 

Vecné aj finančné podmienky poistenia sme vyhodnotili ako neprijateľné.  

Preveríme  ďalšiu možnosť poistenia:  Poistiť na zodpovednosť za škodu iba danú súťaž (my 

potrebujeme na súťaž GP), ale ponuky dajú poisťovne iba max. 2 mesiace pred súťažou, takže 

skúsime osloviť poistenia začiatkom marca 2023.  

ÚLOHY PETER MÁLEK:  

- Skúsiť kontaktovať Allianz SP, či by mohli uzatvoriť podobné poistenie, ako majú poľovníci 

https://polovnictvo.sk/poistenie/poistenie-spz  

- Hľadať ďalej možnosti poistenia (organizátorov, či členov).  

 

 

 

 

 

 

 

https://polovnictvo.sk/poistenie/poistenie-spz
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9. Skladovanie majetku SLA 3D a návrh na dlhodobé 

riešenie problému 
 

Predseda SLA 3D navrhol predsedníctvu riešiť situáciu so skladovaním a požičiavaním majetku SLA 3D 

s dlhodobým horizontom.  

Aktuálna situácia:  

- Osvedčilo sa, že za 3 roky sa nám podarilo postupne nakúpiť  dostatočné materiálne vybavenie na 

súťaže, ktorým pomáhame klubom pri organizácií SP/MSR/GP. Toto materiálne vybavenie má 

pozitívny vplyv na kvalitu zorganizovaných súťaží.  

- Kluby si berú materiál od predchádzajúceho klubu a skladujú materiál do ďalšej súťaže, resp. kým to 

niekto nezoberie. Nemáme žiaden sklad. Počas minulej zimy bolo možné bezplatné skladovanie 

v Trnovci n.Váhom, bohužiaľ už táto možnosť nie je.  

- tým, že nemáme sklad, tak sa na súťaže vozí aj materiál, ktorý organizujúci klub nepotrebuje – t.j. 

všetky kolíky 300 ks, všetky zvery, terčovnice, tabule, stany, reproduktory = treba veľké auto a hlavne 

sa ničí materiál prevozmi, ktoré nie sú nutné.  

Riešenie:  

- Zakúpiť ešte v roku 2022 lodný kontajner 20´ , ktorý by slúžil na skladovanie materiálu SLA 3D 

 
- Kontajner umiestniť v strede Slovenska (aby to mal každý klub blízko)  

o podarilo sa nájsť výhodné skladovanie v priemyselnom areáli v Sliači – strážený 

objekt 24/7. Prístup 1,5 km od diaľnice a možnosť zaparkovania pred plánované 

miesto umiestnenia 

o  už prebehli rokovania s majiteľom objektu, miesto: 

https://www.google.com/maps/@48.6139116,19.1406192,3a,75y,172.62h,79.14t/d

ata=!3m6!1e1!3m4!1sWYEQPLmOJWSOtlMxozHqAQ!2e0!7i13312!8i6656  

https://www.google.com/maps/@48.6139116,19.1406192,3a,75y,172.62h,79.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWYEQPLmOJWSOtlMxozHqAQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@48.6139116,19.1406192,3a,75y,172.62h,79.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWYEQPLmOJWSOtlMxozHqAQ!2e0!7i13312!8i6656
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o  

o   

 

o  
o  cena znížená po dlhých rokovaniach: 28-30€ na mesiac s DPH, t.j. 360€ ročne 

 

VÝHODY: 

- Do kontajneru môžme umiestniť pevné regále, kľúče naši členovia z regiónu 

- Budeme skladovať všetok materiál SLA 3D na jednom mieste 

- Môžeme skladovať materiál, ktorý sa používa výnimočne – napr. finálové tabule, vlajky 

- Klub, ktorý bude robiť súťaž, si zoberie iba tie zvery a materiál, ktorý potrebuje a po použití to 

prioritne dovezie naspäť (príp. časť materiálu po dohode s klubom, ktorý je po ňom). Na 

prevoz materiálu, ktorý bude klub potrebovať na SP, bude stačiť aj väčší prívesný vozík 

a SUVčko.  

- Vyriešime zimné skladovanie, sústredíme brigády na opravu zvierat apod.  

- Jednoznačne uspokojíme túto nutnosť a nikoho nebudeme neprimerane dlho zaťažovať 

skladovaním materiálu, ktorý nepotrebuje.  

- Výborná lokalita kompromisne v rozumnej vzdialenosti pre každý klub 

- Je to strážená lokalita, nemusíme sa báť, že to vykradnú, ako keby to bolo niekde na samote 

- Dá sa vymyslieť spôsob uloženia, kde čo bude uložené (obrázky zvierat, materiálu na 

regáloch) 
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NEVÝHODY:  

- Vyriešiť kľúče a dohľad počas vyzdvihnutia / dovezenia terčov – spolupráca s miestnymi 

členmi / klubmi, možnosť zapojiť fotenie materiálu apod.  

- Ak budú za sebou v organizovaní SP dva kluby z rovnakého regiónu, tak je to na ich dohode, 

že aký materiál si prevezmú napriamo, bez medziskladu. Inak povinné doviesť tovar na sklad 

v Sliači.  

 

ŽIADOSŤ:  

V zmysle hospodárskej smernice čl.2.5. SLA 3D žiada predseda SLA 3D predsedníctvo o zmenu 

v rozpočte na rok 2022 navýšením výdavkov nasledovne:  

- Nákup kontejneru, nakládka, vykládka, doprava do Sliaču:  4200 EUR  

- Uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku na skladovanie lodného kontajnera 

max. v sume 30 EUR s DPH mesačne 

 

Pre Info jedna z cenových ponúk:   

Nižšie si Vám dovoľujem poslať cenovú ponuku na predaj 1 x 20´HC používaného lodného kontajnera 

s garanciou ( suchý, vodotesný, bez dier, s funkčným uzamykaním a nepoškodenou podlahou – 

vhodné na skladovanie, alebo modifikáciu – prerábku) vrátane prepravy Sliač: 

 20´DC používaný lodný kontajner s garanciou:                          3 090€ bez DPH 
 Nákladka:                                                                                                35€ bez DPH 
 Preprava Sliač:                                                                                     340€ bez DPH vrátane vykládky na 

mieste 
 CENA SPOLU 1 x 20´DC vrátane prepravy a vykládky:            3 465€ bez DPH 
 

Pred kúpou kontajnera urobí predseda SLA 3D – prieskum trhu aj medzi členmi SLA 3D, ako 

obstaranie kontajnera a jeho prepravy za najlepšiu cenu v zmysle Hospodárskej smernice SLA 3D.   

 

Uznesenie:  Predsedníctvo schvaľuje navýšenie výdavkov v rozpočte SLA 3D pre rok 2022 

o sumu 4200 EUR na zabezpečenie kúpy a dovozu 20´ lodného kontajnera na skladové účely 

materiálu SLA 3D.  

Predsedníctvo schvaľuje poplatok za prenájom plochy na skladovanie lodného kontajnera vo výške 

30 EUR mesačne.  

Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 
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10. Finančná podpora najúspešnejších lukostrelcov na MS 

HDH IAA 2022 – Mokrice, Slovinsko 
 

SLA 3D podporuje svojich členov v účasti na najdôležitejšej súťaži MS/ME HDH IAA. VČS schválila 

rozpočet, ktorý vo svojom rozpočte počíta s výdavkom 1000 EUR na preplatenie štartovného (alebo 

jeho časti) športovcom s najlepšími výsledkami na MS/ME HDH IAA.  

Na MS HDH IAA 2022 v Mokriciach dosiahlo Slovensko nasledovné umiestnenia:  

Štatistika medailistov zo Slovenska: 

ZLATO 18x: 

 Lévay Tibor, HU, veterán, 13 účastníkov 
 Králik Ľubomír, PBHB, senior, 9 účastníkov 
 Tománková Nela, TRRB, deti, 4 účastníci 
 Vajdová Daniela, BB, young adult, 4 účastníci 
 Hájková Michaela, BB, kadet, 3 účastníci 
 Košarišťanová Ema, OL, young adult, 3 účastníci 
 Málková Lea, OL, junior, 2 účastníci 
 Hajdáková Lucia, TRLB, junior, 2 účastníci 
 Mezzeiová Monika, PBHB, veterán, 2 účastníci 
 Nagy Tobiáš, TRLB, deti, 1 účastník 
 Závodský Karol, BB, deti, 1 účastník 
 Králik Marek, PBHB, kadet, 1 účastník 
 Šulek Pavol, OL, kadet, 1 účastník 
 Paškuliak Matej, HU, kadet, 1 účastník 
 Šebest Natanael, PBHB, junior, 1 účastník 
 Králiková Zuzana, PBHB, junior, 1 účastník 
 Mihályiová Evelin, PBHB, young adult, 1 účastník 
 Házelmayerová, Cynthia, TRLB, young adult, 1 účastník 

STRIEBRO 13x: 

 Csóri Viktor, PBHB, senior, 9 účastníkov 
 Králiková Zuzana, PBHB, senior, 9 účastníkov 
 Bejtic Róbert, HU, junior, 5 účastníkov 
 Procházka Peter, CU, junior, 5 účastníkov 
 Šiagi Peter, BB, kadet, 4 účastníci 
 Málek Jakub, OL, dospelí, 4 účastníci 
 Žitňanská Nela, OL, young adult, 3 účastníci 
 Pikla Leonard, CU, deti, 3 účastníci 
 Malá Sofia, BB, junior, 3 účastníci 
 Dítětová Nella, TRRB, kadet, 2 účastníci 
 Kolevová Sofia, TRLB, junior, 2 účastníci 
 Kamenická Karina, CU, junior, 2 účastníci 
 Dávid Márta, PBHB, veterán, 2 účastníci 
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BRONZ 11x: 

 tím Slovakia 1: Žitňanská K. TRRB, Žitňanský J. BB, Mikláš T. BB, Málek P. TRRB, 34 
účastníkov 

 Žitňanský Jozef, BB, senior, 31 účastníkov 
 Straňák Róbert, TRLB, veterán, 14 účastníkov 
 Málek Mária, PBHB, senior, 9 účastníkov 
 Málek Ľubomír, PBHB, senior, 9 účastníkov 
 Chudík Marián, BB, junior, 8 účastníkov 
 Hudecová Ema, TRRB, junior, 6 účastníkov 
 Georgiev Ivan, HU, junior, 5 účastníkov 
 Bejticová Jana, HU, senior, 4 účastníci 
 Kmecová Lýdia, BB, young adult, 4 účastníci 
 Pačan Martin, CU, deti, 3 účastníci 

Predseda SLA 3D navrhuje preplatiť časť štartovného spôsobom, ktorý sme použili aj v minulosti – t.j. 

uhradiť účastníkom, ktorí splnili nasledovné podmienky:  

Je potrebné vybrať z jedného z nasledujúcich spôsobov: 

- získali medailové umiestnenie (1.-3. miesto v individuálnej, alebo tímovej súťaži) 

- umiestnili sa v prvej štvrtine štartovej listiny (1.miesto pri min. 4 účastníkoch, 2.miesto pri 

min. 8 účastníkoch, 3.miesto pri min 12 účastníkoch).  

Celkovo 10 vyhodnotených:  100 EUR na osobu  pri tíme 200 EUR 

 

Uznesenie:  Predsedníctvo schvaľuje preplatenie časti štartovného vo výške 100 EUR / 

jednotlivca v individuálnej súťaži a vo výške 200 EUR za tím  na MS HDH IAA 2022 podľa 

parametrov: získané medailové umiestnenie a zároveň umiestnenie v prvej štvrtine štartovej listiny 

Preplatenie sa bude týkať nasledujúcich osôb:  

100 EUR – individuálni lukostrelci:   

 1.miesto: Lévay Tibor, HU, veterán, 13 účastníkov 
 1.miesto: Králik Ľubomír, PBHB, senior, 9 účastníkov 
 1.miesto: Tománková Nela, TRRB, deti, 4 účastníci 
 1.miesto: Vajdová Daniela, BB, young adult, 4 účastníci 
 2.miesto: Csóri Viktor, PBHB, senior, 9 účastníkov 
 2.miesto: Králiková Zuzana, PBHB, senior, 9 účastníkov 
 3.miesto: Žitňanský Jozef, BB, senior, 31 účastníkov 
 3.miesto: Straňák Róbert, TRLB, veterán, 14 účastníkov 

200 EUR (t.j. 50 EUR na osobu):   

 3.miesto: short distance team - Slovakia 1: Žitňanská K. TRRB, Žitňanský J. BB, Mikláš T. 
BB, Málek P. TRRB, 34 účastníkov 

Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)    3/0/1 
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11. Lukostrelec roka 2022  

Lukostrelec roka 2022 

- či vôbec organizovať toto vyhodnotenie teraz, či neskôr (v minulosti to bolo populárne, ale 

neobjektívne, navrhovaní a vybraní boli členovia viac - menej emotívne).  

- ak áno, je vhodné vytvoriť kritériá, na základe ktorých by sa exaktne vybral takýto lukostrelec / 

lukostrelci  

- do kritérií možné zahrnúť, každé by malo svoju váhu:  

  - umiestnenie na MSR  

 - umiestnenie na SP 

  - najlepšie umiestnenie na GP 

  - umiestnenie na MS/ME HDH IAA  

  - všetky umiestnenia by mali byť byť ovplyvnené aj počtom účastníkov v danej divízií (čím viac 

do určitej výšky, tým vyšší koeficient).  

Vhodné vypracovať na to systém, smernicu – aby to bolo objektívne a každý rok sa týmto systémom 

môžu vybrať najlepší 3D lukostrelec / -kyňa  od modrého kolíka, od červeného kolíka, ako aj kadet 

i dieťa, resp. kategórie, aké určíme.  

- Odporúčanie: Vypracovať metodiku v zimnom období a ocenenie odovzdať na 1.kole SP 

2023, v budúcnosti by sa vyhodnocovali na VČS.  

 

Úlohy:  Málek + Horváth spracujú návrh kľúč a prednesú predsedníctvu na nasledujúcom zasadnutí.  
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12. Ostatné 

- Rok 2023 bude volebný! 

-  v novembri je potrebné urobiť aktualizáciu športovcov do Informačného systému športu 

(Dušan F.). 

 

 Ďalšie stretnutie predsedníctva prebehne začiatkom roku 2023, v prípade potreby skôr. 

Termín sa upresní dodatočne.   

 

Stretnutie prebehne online.  

 

 

V Trnovci nad Váhom dňa:  4.10.2022 

 

Zapisovateľ:   Peter Málek    

         

Overovateľ:   Dušan Franců  overené elektronicky 


