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Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA3D zo dňa 21.4.2020,  

konanej online od 20:30 hod. 

 

Prítomní:  Peter Málek, Dušan Franců, Marián Antal  

Neprítomný:   Dušan Horváth  (hlasoval  per rollam), Jozef Ďugel 

 

Program: 

1/ Otvorenie, schválenie programu 

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

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)    4/0/0 

 

2. Vplyv jednotlivých fáz uvoľnovania opatrení v súvislosti k koronavírusom COVID 19 

predstavených predsedom vlády SR dňa 20.4.2020 na 3D lukostreľbu.  

Predstavené boli 4 fázy uvoľňovania opatrení, 3D lukostreľby sa týkajú prvá a štvrtá fáza.  
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3/ Aktuálny prehľad platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré 
majú vplyv na vykonávanie športu 3D lukostreľba 

 

 

a/ Zákaz hromadných podujatí: 

Až do odvolania sa zakazuje organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových a podobných podujatí. 

(zdroj Úrad verejného zdravotníctva SR) 

 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020.pdf 
 

Interpretácia pre členskú základňu SLA 3D:   

- nie je možné v tejto chvíli organizovať súťaže, ani iné hromadné podujatia 

 

b/ Opatrenie pre nosenie rúšok:  

Opatrenie na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest.  

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_pre_nosenie_rusok.pdf  

 

Interpretácia pre členskú základňu SLA 3D:   

- rúško nemusím mať, ak trénujem v exteriéri, som aspoň 20 metrov od inej osoby mimo spoločnej 

domácnosti. Rúško nemusím mať, ak trénujem spolu s osobami žijúcimi spoločnej domácnosti.  

- rúško musím mať vo všetkých ostatných prípadoch, ak som na verejnosti, a ak som vzdialený menej ako 

20 metrov od akejkoľvek osoby mimo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. 

 

c/ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo 

dňa 21.4.2020 

Opatrenie upravuje prvú fázu uvoľňovania. Opatrenie v plnom znení tu: 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/22_04_2020_otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR.pdf 

 

Dôležité časti opatrenia týkajúce sa činnosti SLA 3D:   

Od 22.4.2020 sú povolené: vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a 

hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva, 

 

 

4/ Usmernenia a odporúčania pre kluby a členov SLA 3D, čo sa môže vykonávať:  

 

4.1.  LUKOTRELECKÉ TRÉNINGY KLUBOV:   

 

Sú možné, za dodržania opatrení, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR (UVZ): 

 

- trénuje sa výhradne v exteriéri, nesmú sa navštevovať WC, nesmú sa používať šatne 

- organizátor tréningu zabezpečí dezinfekciu rúk 

- odstup jednotlivých osôb minimálne 2 metre 

- každý musí mať nasadené rúško, resp. inú ochranu dýchacích ciest 

 

Rúško nemusíte mať nasadené ak:  

     - ste v prírode, mimo verejnosti a trénujete len s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti 

     - ste v prírode, mimo verejnosti a trénujete tak, že ste minimálne 20 metrov od iných osôb, ktoré nežijú 

v spoločnej domácnosti  

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_pre_nosenie_rusok.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/22_04_2020_otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR.pdf
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Ďalšie materiály:  

Klubom s tréningami dávame k nahliadnutiu a pre inšpiráciu interný dokument Ivanskej lukostreleckej 

združiny:  
http://archery3d.sk/storage/app/media/Dokumenty_2020/Pravidla_treningov_ILD_pocas_pandemie_ILS.pdf 

 

Vystúpenie hlavného hygienika SR p. Mikasa, v ktorom vysvetľuje, akých typov športu sa týka prvé 

uvoľňovacie opatrenie (je potrebné si prehrať video, nie čítať text):  https://www.teraz.sk/slovensko/j-
mikas-dochodcovia-nad-65-rokov-nesm/461857-clanok.html 

 

 

4.2.  POUŽÍVANIE LUKOSTRELECKÝCH PARKÚROV:   

 

- Je možné trénovať na vonkajších 3D parkúroch, resp. parkúroch na terénnu lukostreľbu 

- prevádzkovateľ parkúru musí dodržiavať všetky opatrenia ÚVZ, je nutné mať prítomnú 

dezinfekciu na ruky (kvôli dotýkaniu sa rovnakých terčov)  

- prevádzkovateľ parkúru zabezpečí, že na parkúre sa môže trénovať iba pri rezervácií termínu 

vopred (telefón, mail apod., spôsob si určí prevádzkovateľ).   

- bude zabezpečené, aby sa na parkúre nevytvárali a nestretali väčšie skupiny trénujúcich, ktoré nie 

sú členmi spoločnej domácnosti 

- SLA 3D podporí propagáciou a informovaním o vonkajších parkúroch, ktoré budú postavené 

a prevádzkované v súlade s bezpečnostnými opatreniami.  

- Parkúry si môžu postaviť aj kluby a môžu ich dať do užívania lukostreleckej verejnosti za 

dodržiavania bezpečnostných opatrení, opatrení ÚVZ. Je nutné mať súhlas majiteľov pozemkov, 

kde bude parkúr postavený.  

- SLA 3D zverejní na svojich stránkach zoznam parkúrov, ktoré splnili podmienky. 

o Prevádzkovateľ každého parkúru musí zaslať na mail: malek(zavináč)archery3d.sk čestné 

prehlásenie, že počas prevádzky bude dodržiavať všetky aktuálne opatrenia ÚVZ, parkúr 

spĺňa podmienky Bezpečnostnej smernice a Vykonávacieho pokynu pre stavbu trate 

a cvičnej strelnice 

o  prevádzkovateľ zašle stručné informácie o parkúre: adresa, GPS, počet a typ terčov, cena, 

kontaktné údaje, otváracia doba, prípadne ďalšie informácie.  

- K 22.4.2020 informujeme o funkčom parkúre v Ostrej Lúke (prevádzkuje rod.Binderová), do 

týždňa bude spustený parkúr v areáli strelnice Trnovec nad Váhom (prevádzkuje LK Hubert 

Arrows – Dušan Horváth). Oba parkúry preukázali potrebné dokumenty.  

 

 

4.3.  POROVNÁVACIE 3D TRÉNINGY NA PARKÚROCH 

 

SLA 3D umožní prevádzkovateľom parkúrov, ktoré splnili podmienky z bodu 4.2. zverejniť v súťažnom 

kalendári porovnávacie tréningy na ich parkúroch.   

 

PODMIENKY: 

- Prevádzkovateľ parkúru postaví trať na obdobie 2-3 týždňov a nebude ju meniť (vzdialenosti 

a terče sú totožné). Presné obdobie si zvolí prevádzkovateľ.  

- Prevádzkovateľ vypíše formulár 

http://www.archery3d.sk/storage/app/media/Dokumenty_2020/formular-na-sutaz-samostatna-

2020.doc   a zašle ho na sutaz(zavináč)archery3d.sk . V tomto formulári upresní pravidlá: Počet 

terčov, počet výstrelov na terč, štartovné apod.  

- Záujemci si u prevádzkovateľa zarezervujú termín a čas na parkúre. Prevádzkovateľ zabezpečí, 

aby bolo načasovanie také, aby sa nestretli s inými záujemcami a boli dodržiavané podmienky 

ÚVZ.  

http://archery3d.sk/storage/app/media/Dokumenty_2020/Pravidla_treningov_ILD_pocas_pandemie_ILS.pdf
https://www.teraz.sk/slovensko/j-mikas-dochodcovia-nad-65-rokov-nesm/461857-clanok.html
https://www.teraz.sk/slovensko/j-mikas-dochodcovia-nad-65-rokov-nesm/461857-clanok.html
http://www.archery3d.sk/storage/app/media/Dokumenty_2020/formular-na-sutaz-samostatna-2020.doc
http://www.archery3d.sk/storage/app/media/Dokumenty_2020/formular-na-sutaz-samostatna-2020.doc
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- Prevádzkovateľ odovzdá/zašle záujemcovi bodovaciu tabuľku (bodovačku). Vyplnenú bodovaciu 

tabuľku sa odovzdáva prevádzkovateľovi (mailom, osobne, do pripravenej schránky apod.) 

- Po uplynutí obdobia prevádzkovateľ vyhodnotí dané kolo porovnávacieho tréningu (bez medailí, 

len informačne, môže sa aj priebežne) 

 

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

 

5/ Organizovanie lukostreleckých súťaží  

Športové podujatia sú aktuálne zakázané. V dobe, keď uvoľňovanie opatrení bude v 3. Fáze (viď bod 2), 

tak zasadne predsedníctvo SLA 3D a dohodne sa, akým spôsobom sa upraví súťažný kalendár pre rok 

2020, oslovia sa organizátori, upravia sa podmienky SP apod.  

Podrobnejšie sa zaoberať touto problematikou nie je vhodné, pretože nie je možné odhadnúť obdobie, kedy 

sa situácia uvoľní.  

 

6/ Lukostrelecký tábor mládež 2020 -  Spišské Vlachy  

Zatiaľ toto podujatie nie je zrušené, komunikuje sa aktívne s majiteľom ubytovacieho zariadenia. 

Začiatkom prázdnin sa flexibilne rozhodne, či sa podujatie bude, či nebude organizovať podľa aktuálnej 

situácie. Osoby, ktoré uhradili, v prípade nezáujmu dostanú 100% z poplatku späť. Stornopoplatok sa im 

nebude účtovať.  

 

 

 

V Trnovci nad Váhom dňa:  22.4.2020 

 

Zapisovateľ:   Peter Málek    

         

Overovateľ:   Dušan Franců  overené elektronicky 


