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Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA 3D zo dňa 2.2.2023,  

konanej online 19:00 - 22:15 hod. 

 

Prítomní:  Peter Málek, Dušan Franců, Dušan Horváth,  

Neprítomný:  Jozef Ďugel, Marián Antal 

Hosť:   Jana Harabinová – predseda CTM 

 

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  
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Predseda SLA 3D navrhol nasledujúci program:  

Program: 

Obsah 
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Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje navrhovaný program.   

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

- platba členského prebieha bez väčších problémov, aktuálne platných licencií 2023: 555 (čo je nárast 

cca. o 15% oproti minulému roku v rovnakom čase)  

- k 31.1.2023 končí ročná predplatená doba pre inzerentov:  

 
od 1.2.2023 títo inzerenti:  

 

Celková fakturovaná suma: 1095 EUR pri menšom počte inzerentov (+ máme nový formát plateného 

reklamného textu) 

- VČS požiadala predsedníctvo o vypracovanie nového systému Výkonnostných tried – za tým účelom 

prebehlo koncom januára online stretnutie s predsedami najväčších klubov – dohodla sa metodika, 

ako to bude stanovené.  

- Dušan Franců pracuje na Smernici o spracovaní a ochrane osobných údajov SLA 3D – predpoklad 

dokončenia prvý polrok 2023. 

- Dušan Franců uskutočnil export dát lukostrelcov do RFOŠ, čím sme splnili povinnosti v súvislosti so 

Zákonom o športe. 

- bol otvorený nový februárový termín na školenie inštruktorov lukostreľby v Trnovci nad Váhom – 

v zmysle rozpočtu, termín sa ihneď zaplnil (v prípade, ak by boli financie, uvažovať o jesennom 

termíne, lebo je naďalej záujem). 

- Začiatkom januára bola vydaná nová Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti 

športu v roku 2023 číslo F-2023-DOT01. Pracovali sme na tom niekoľko týždňov a 30.1.2023 žiadosť 

zo SLA 3D odišla na Ministerstvo školstva VVaŠ.  Získanie dotácie je dôležitým a kľúčovým pre širšie 

financovanie a podporu 3D lukostreľby na Slovensku. 
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 Vzhľadom k tomu, že je predpoklad, že metodika získavania dotácií bude aj v budúcnosti 

podobná, je potrebné:  

- podporovať: aktívnu účasť športovcov do 23 rokov na súťažiach v pôsobnosti SLA 3D (je 

dôležité maximalizovať počet aktívnych mladých športovcov),  

- dosahovať  čo najlepšie výsledky na súťažiach MS/ME HDH IAA. Dôležité je vysoké 

umiestnenie v divíziach, kde sú športovci z čo najviac krajín! 

- Na medzinárodných súťažiach čo najviac podporovať vekové kategórie: junior (15-18 rokov) 

a dospelý (do 54 rokov), keďže výsledky iba týchto kategórií sú hodnotené. Výsledky v iných 

vekových kategóriach sa neberú vôbec do úvahy! 

 

- Predseda SLA 3D sa zúčastnil zasadania General meeting HDH IAA – niektoré info tu: 

https://www.archery3d.sk/blog/prebehol-general-meeting-hdh-iaa  

V lete končí funkčné obdobie členom predsedníctva HDH IAA, bude potrebné nominovať 

kandidátov za SLA 3D!  

 

Kontajner SLA 3D – v Sliači: 
- SLA 3D zakúpila v Žiline v decembri 2022 
- Je nainštalovaný, podpísaná nájomná zmluva 30 EUR s DPH mesačne za nájom 
- Už sa v ňom skladuje materiál (citlivý materiál ako luky sa skladujú v tréningovej hale Orlíku 

Sliač) 
- Správcami skladu (skladníkmi) boli určení: Marek Sádecký a Igor Šiagi 

Kľúče od skladu majú: Sádecký, Šiagi, Harabinová, Málek P.  

 
Osoby zodpovedné za aktuálnosť nahodených údajov v súťažnom kalendári:  

- Všetky informácie k súťažiam treba aj naďalej zasielať na sutaz@archery3d.sk 
- Zaškolené 2 osoby, ktoré budú spracovávať a nahadzovať informácie:  
- Jana Harabinová:  

o MSR + SP 

o West Cup 

o Zimnú ligu +  halovú Tepličku 

o Jesenskú a jarnú stupavskú 

o 3d pohár strednej EU 

- Vladimíra Šáleková:  

o  SSP 

o  Južná 5-tka  

o  3D Východoslovenský pohár 

o  ostatné klubové súťaže 

 
Uznesenie:  Predsedníctvo informáciu zobralo na vedomie.  

 

https://www.archery3d.sk/blog/prebehol-general-meeting-hdh-iaa
mailto:sutaz@archery3d.sk
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3. Prijatie nových členských klubov 

Na základe kompletného predloženia všetkých podkladov a dokumentov potrebných na prijatie 

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

CANI di CARTA - Budapešť, predseda: Attila Weisz 

  Kontaktná osoba SK: František Száz  

-  (3+ členov) 

 

Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje prijatie klubu: CANI di CARTA Papírkutyák 

Sportegyesületza za člena SLA 3D.  

 

Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)    3/0/0 
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4.  Informácia o kontrole majetku a terčov SLA 3D, 

vyradenie terčov  

Na základe Vykonávacieho pokynu pre vyraďovanie terčov navrhuje predsedníctvo SLA 3D menovať 
nasledovnú trojčlennú vyraďovaciu komisiu:   
- Peter Málek, Marek Sádecký, Jana Harabinová 
 
Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D menuje členov vyraďovacej komisie:  Peter Málek, Marek 
Sádecký, Jana Harabinová 
Zodpovedná osoba za odovzdanie:   Peter Málek 
Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)     3/0/0 

 
Vyraďovacia komisia informuje, že dňa 5.1.-6.1.2023 prebehla predbežná kontrola majetku a terčov 
SLA 3D s nasledovným výsledkom:  
 
Vyraďovacia komisia predkladá predsedníctvu SLA 3D nasledujúcu správu:  
 
Na základe kontroly zvierat zo dňa 5.-6.1.2023 informujeme, že boli k dispozícií na kontrolu všetky 3D 
terče SLA 3D, pričom im bolo pridelené nasledovné hodnotenie (A: nové, takmer nové, B: ešte vydržia 
sezónu, C: nevhodné). Pre lepšiu orientáciu pridaná kategória kvality „B-„ – terče aspoň s jednou 
kvalitnou zónou (zvyčajne otočenou z opačnej strany zvieraťa, na chrbte apod.)   
Všetky terče sú nafotené z oboch strán a sú archivované u správcu majetku – Jany Harabinovej (v 
kópií u Petra Málka)  
Zoznam kontrolovaných terčov s pridelením kategórie opotrebovania: 
Farebné rozlíšenie – dľa kvality terčov (zelený – A, modrý B, červený: B-) 
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V zmysle Vykonávacieho pokynu pre vyraďovanie terčov boli dňa 5.-6.1.2023 vyradené nasledovné 

terče pre účely CTM. V komisií: Málek Peter, Marek Sádecký, Jana Harabinová.  

 

 
Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje vyradenie 4 ks terčov a ich presun na činnosť CTM 
pri SLA 3D. Terče budú skladované v osobitnej časti skladu v Sliači.  
 
Zodpovedná osoba za odovzdanie:   Peter Málek 
Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)     3/0/0 
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5. Pravidlá HDH IAA pre rok 2023 
 

HDH – IAA zaviedla s platnosťou od 1.1.2023 nové pravidlá pre 3D lukostrelecké súťaže. Original 

znenie: 

https://drive.google.com/file/d/1i5TCCUYe55CILpIk57PN_ro_AOgO36aR/view?usp=share_link  

Pravidlá boli preložené do slovenského jazyka (Halík, Durec, Málek). Vďaka aktívnemu zastúpeniu SLA 

3D v HDH IAA sú v ňom zapracované aj naše pripomienky.  

Pravidlá HDH IAA pre 3D lukostreľbu budú v slovenskom jazyku zverejnené na stránke SLA 3D.  

 

Národné úpravy pravidiel budú uvedené v Súťažnom poriadku SLA 3D pre rok 2023.  

Uznesenie:  Predsedníctvo informáciu zobralo na vedomie.  

Zodpovedná osoba za zverejnenie na stránkach SLA 3D:  Peter Málek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1i5TCCUYe55CILpIk57PN_ro_AOgO36aR/view?usp=share_link
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6. Súťažný poriadok SP a MSR 2023 

Predseda SLA 3D vypracoval dokument Súťažný poriadok SLA 3D pre rok 2023. Súťažný poriadok bol 

daný na pripomienkovanie najskôr členom predsedníctva SLA 3D a následne predsedom klubov SLA 

3D.  

Voči navrhovanému Súťažnému poriadku pre rok 2022 neboli vznesené žiadne pripomienky.  

 

Hlavné zmeny oproti predchádzajúcemu roku (v súťažnom poriadku sú zvýraznené červenou farbou 

textu): 

- Implementácia požiadavky z VČS, aby neodhlásení športovci zo SP a MSR sú povinní uhradiť 

organizátorovi celú sumu štartovného aj stravy + sankcie, ak tak neurobia 

- Možnosť použitia online bodovačiek 

- Zmena max. počtu športovcov na SP na 270 

- V zmysle požiadaviek z VČS, tímová klubová súťaž na MSR – max. 10 tímov, zjednodušené 

požiadavky na tvorbu tímov 

- Zmena pri tvorbe skupín na SP/MSR /robí osoba poverená SLA 3D, nie organizátor, nie 

dvojice, ale štvorice najlepších pokope/  

 

 

Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje Súťažný poriadok SLA 3D pre rok 2023 

Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)    3/0/0 
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7. Smernica pre výkonnostné triedy SLA 3D  

 
  Predseda SLA 3D informoval, že je bolo potrebné po rokoch upraviť ustanovenia Smernice 

pre výkonnostné triedy SLA 3D, aby bola prispôsobená aktuálnym potrebám. Túto zmenu požadovala 

aj ostatná VČS.  

Predseda SLA 3D z tohto dôvodu prepracoval Smernicu pre výkonnostné triedy, usporiadal 

koncom januára 2023 online stretnutie s členmi predsedníctva, ako aj s predsedami 15 najväčších 

klubov SLA 3D pracovné stretnutie, kde sa predstavili dôvody potreby zmeny danej smernice, ako aj 

spôsob výpočtu navrhovaných limitov pre jednotlivé VT. Dané limity boli vypočítané podľa cca 10.000 

reálnych údajov zo súťaží SP, MSR, MS/ME v rokoch 2016-2022, aby vychádzali zo skutočných 

nástrelov športovcov.  

  Na pracovnom stretnutí boli zapracované pripomienky prítomných účastníkov.  

 

 

Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje nové znenie Smernice pre priznávanie 

výkonnostných tried so zapracovanými pripomienkami vo verzii 2.1.   

Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)    3/0/0 
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8. Zmena členov výboru CTM  
 

Člen výboru CTM – Peter Michlík podal písomnú žiadosť na ukončenie činnosti vo výbore CTM. 

 

Na základe ústnej žiadosti predsedníctvo SLA 3D menuje nových členov vo výbore CTM: 

 – Martin Karas (LK Topoľ) 

- Jana Bejticová (LK Dobšiná) 

 

ktorí majú záujem o prácu v tomto výbore, ako aj aktuálni členovia výboru CTM majú záujem 

o spoluprácu s nimi. 

Členovia výboru CTM:  Jana Harabinová – predseda 

Róbert Paškuliak 

Ferdinand Kočiš 

Marián Antal 

Diana Hamáry Gurová 

Miriam Eliášová 

  

Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D ukončuje činnosť Petra Michlíka vo výbore CTM. 

Predsedníctvo SLA 3D menuje Martina Karasa a Janu Bejticovú členmi výboru CTM. 

  

Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)    3/0/0 
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9. Návrh metodiky na výber Lukostrelca SLA 3D roku 

2022            
 

Predseda SLA 3D navrhol, že pre motiváciu športovcov je vhodné pokračovať v tradícií vyhlasovania 

Lukostrelca SLA 3D 2022. V minulosti boli ceny udeľované intuitívne, na základe nominácií a pocitov 

členov predsedníctva, čím mohlo byť udelenie značne neobjektívne. 

Predsedníctvo SLA 3D poverilo predsedu SLA 3D, aby vypracoval spôsob výberu lukostrelca roku, 

ktorý by sa dal používať dlhodobo a odstránil by sa v ňom subjektívny vplyv hodnotiteľov.  

 

Predseda SLA 3D navrhuje, aby sa lukostrelec roku vyhodnocoval nasledovne:  

a/ lukostrelcom roka môže byť člen SLA 3D s platnou licenciou pre hodnotený rok, ktorý bol 

hodnotený v celkovom hodnotení Slovenského pohára SLA 3D pre hodnotený rok  

b/ bude vyhodnotených 8 lukostrelcov hodnoteného roka celkovo, po jednom za vekovú kategóriu 

deti, kadeti, seniori a veteráni, pre ženy a mužov osobitne 

c/ pre hodnotenie sa  berú do úvahy: umiestnenie a počet súťažiacich v danej divízií pre MSR, MS/ME 

HDH IAA a celkové umiestnenie SP v hodnotenom roku, ako aj aktuálne dosiahnutá výkonnostná 

trieda.  

d/ výpočet hodnotenia sa uskutoční v príslušnej tabuľke, ktorá určí „Celkový počet získaných bodov“ 

Toto bodové hodnotenie bude jediným kritériom pre získanie vyhodnotenia lukostrelca roku.  

e/ Nomináciu športovcov pre výber Lukostrelca SLA 3D roku 2022 zasielajú v požadovanej forme 

individuálne osoby (môžu aj rodičia detí a kadetov), alebo lukostrelecké kluby. Výber sa uskutoční iba 

z nominovaných lukostrelcov.  

f/ vyhodnotenie a ocenenie lukostrelcov sa uskutoční na začiatku súťaže 1.kolo Slovenského pohára 

SLA 3D  
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Vzor hodnotiacej tabuľky:  

 

 

Uznesenie:  Predsedníctvo schvaľuje metodiku na výber Lukostrelca SLA 3D za rok 2022 

s výhradou a ukladá Dušanovi Horváthovi a Petrovi Málkovi stanovenie minimálneho limitu 

plnenia kritérií na zaradenie do hodnotenia.  

  

Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)    3/0/0 
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10. Zaradenie súťažných sérií medzi súťaže, na ktorých je 

možné získať 4. a 5.VT.  

Predseda SLA 3D informoval, že v zmysle Smernice pre priznávanie výkonnostných tried v pôsobnosti 

SLA 3D, čl. 2, zažiadali písomne nasledovné súťažné série  pod záštitou SLA 3D o zaradenie súťažnej 

série medzi súťaže, na ktorých je možné v roku 2023 získať 4.a 5.VT:  

Názov súťažnej série:    meno riaditeľa súťažnej série:     

3D WEST CUP    Ing. Peter Málek   

Stredoslovenský pohár   Štefan Albert    

Južná 5-ka    Mgr. Attila Száraz 

3D Východoslovenský pohár  Peter Michlík 

Riaditelia súťažných sérií sa písomne zaviazali pre jednotlivé súťaže, že:  

-  súťaž prebehne podľa štandardných pravidiel HDH alebo WA (s národnými úpravami SLA 3D) s 

využitím výhradne IBO scoring terčov.  

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

neboli iba súťažiaci z jedného klubu.  

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

3D. 

Uznesenie:  Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje, že súťažné série 3D West Cup, Južná 5-

ka,  Stredoslovenský pohár  a 3D Východoslovenský pohár budú v roku 2023 zaradené medzi 

súťaže, na ktorých bude možné získať  4. a 5.VT.  

Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)    3/0/0 

 

Úlohy na zabezpečenie technických delegátov:    

Horváth, Száraz – vytipovať tech.delegátov na Južnú 5ku 

Málek – vytipovať technických delegátov na 3D West Cup 

Albert – vytipovať technického delegáta na SSP 

Michlík, Fryk – vytipovať technického delegáta na 3D Východoslovenský pohár 
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11. Úprava Smernice CTM 

          
  Predseda CTM Jana Harabinová požiadala predsedníctvo o prednesenie požiadaviek na 

zmeny v Smernici CTM, ktoré následne zdôvodnila.  

Na základe toho boli zapracované príslušné zmeny v Smernici CTM.  

 

Uznesenie:   Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje Smernicu Centra talentovanej mládeže pri SLA 3D 

(CTM) 

Hlasovanie:  (Za/proti/zdržal sa)    3/0/0 

 

 

12. Ostatné, diskusia  

Dušan Franců – predniesol informáciu o stave dodržiavania športových a bezpečnostných pravidiel na 

súťažiach s možnými riešeniami. 

Ďalšie stretnutie predsedníctva prebehne cca. o 4 miesiace, v prípade potreby skôr. Termín sa 

upresní dodatočne.   

 

Stretnutie prebehne online.  

 

 

V Trnovci nad Váhom dňa:  2.2.2023 

 

Zapisovateľ:   Peter Málek    

         

Overovateľ:   Dušan Franců  overené elektronicky 


