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Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA3D zo dňa 23.1.2020,  

konanej online 20:15 - 23:15 hod. 

 

Prítomní:  Peter Málek, Dušan Franců, Dušan Horváth, Jozef Ďugel 

Neprítomný:  Marián Antal (ospravedlnil sa) 

 

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. Informácia o vykonanej práci po ostatnom zasadaní predsedníctva 

Peter Málek informoval, že od ostatného zasadania predsedníctva sa vykonali nasledovné kroky:  

 

2.1. SLA 3D požiadala o štátne dotácie 

V súlade so schváleným strategickým plánom nového vedenia SLA 3D má naša organizácia záujem 

o získanie financií z verejných rozpočtov.  

Prvým pokusom o získanie dotácií je reagovanie na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu pre rok 2020 pre neuznané športy. Tým, že sa doteraz v našej organizácií nič týmto smerom 

neurobilo, bolo počas 4-týždňové obdobia nutné vykonať veľmi veľa krokov, ktoré viedli k úspešnému 

podaniu žiadosti o dotácie.  

Osoby, ktoré sa venovali prácam ohľadom tejto výzvy (cca.100-150 hodín):  Ing. Peter Málek, Ing. 

Dušan Franců 
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Vykonali sa tieto kroky:  

2.2.1. Prerobenie našej databázy lukostrelcov 

 - úprava databázy na údaje, ktoré tam chýbali (štrukturovaná adresa, rodné číslo), 

dopracovanie GDPR, vykonané bezpečnostné opatrenia pre ochranu osobných údajov, kluby 

i členovia boli žiadaní o rýchlu aktualizáciu svojich profilov.  

- v ďalšej fáze sa bude musieť ešte upraviť systém tak, že sa bude vkladať aj okres, krajina (máme aj 

členov z Maďarska),  upraviť zle vložené rodné číslo (prepísať ho za nové), kontrola rodného čísla 

s dátumom narodenia.  (túto problematiku bude riešiť Peter Málek s novým programátorom) 

 

2.2.2. Získanie informácií, kontaktov 

- najťažšie bolo získať relevantné informácie o tom, ako sa registrovať do ISŠ, ako importovať do ISŠ 

údaje, či máme nárok žiadať na dané dotácie, pochopiť celý systém, ako funguje 

- boli uskutočnené návštevy s hlavným právnikom Slovenského olympijského výboru, pracovníkov 

Športcentra (pracujú s ISŠ), kontaktovali sme sa s pracovníkmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu  – príslušnej sekcie, pomohol nám aj cennými radami ohľadom formátu súborov do ISŠ – 

predseda SLZ Vladimír Bužek.  

 

2.2.3.  Slovenská lukostrelecká asociácia 3D je od 7.1.2020 registrovaná ako športový zväz 

Vzhľadom k tomu, že máme záujem žiadať o dotácie, museli sme sa  zapísať  do Registra právnických 

osôb v športe.  Zapísaním a splnením podmienok podľa Zákona o športe sme sa aj formálne stali 

Športovým zväzom (za neuznaný šport „lukostreľba  - odvetvie 3D lukostreľba „) 

 

Registrácia tu:  

https://sport.iedu.sk/Company/Company/16446 

Výhody tohto statusu:  

- získali sme  formálny status organizácie pôsobiacej v oblasti športu oprávnenej prijímať dotácie z 

verejných zdrojov 

- môžeme vystupovať oficiálne ako športový zväz pre 3D lukostreľbu 

- môžeme žiadať o štátne dotácie a reagovať na výzvy  

- môžeme oficiálne vytvárať reprezentáciu pre 3D MS/ME/GP na súťaže pod HDH IAA atď.  

 

Nevýhody tohto statusu:  

- musíme viesť podrobnú evidenciu našich členov (vrátane rodných čísiel, adresy apod.), je to 

https://sport.iedu.sk/Company/Company/16446
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náročnejšie z hľadiska bezpečnosti, niektorí členovia nie sú ochotní tieto údaje poskytnúť napriek 

tomu, že podľa Zákona o športe tieto údaje musíme od členov mať.  

Aktuálny stav zaregistrovaných športovcov v ISŠ za rok 2019:   

- 487  (reálne sme mali v roku 2019 702 členov, zvyšok si údaje bohužiaľ neupdatol, čo je 

škoda, ale buďme radi aj za toto číslo) 

- z toho 121 aktívnych športovcov do 23 rokov (aktívny športovec je ten, ktorý sa zúčastnil 

minimálne 3 súťaží v roku 2019) 

Počty aktívnych športovcov do 23 rokov sú jedným z najdôležitejších koeficientov pri výpočte 

podpory pri žiadanej dotačnej schéme.  Čím viac aktívnych športovcov, tým väčšia šanca na získanie 

dotácie. 

  

2.2.4.  Vyvolané aktivity 

Na to, aby sme vôbec mohli žiadať o dotácie, bolo nutné vybaviť:  

- tlačiť/žiadať/prosiť  na pracovníkov MINV, aby vydali čo najskôr výpis z registra OZ (pre ich 

vyťaženosť to bol jeden z najväčších problémov, s ktorým sme sa stretli).  

- zohnať 7 potvrdení včas (3 zdravot. poisťovne, Soc.poisťovňa, Inšpektorát práce,  Daňový úrad, 

Konkurzný súd) 

- založiť nový účet vo FIO banke, ktorý bude použitý len pre účel dotácií (dá sa z neho urobiť 

transparentný účet), pri jednom sa ihneď vybavil aj dlho žiadaný bezplatný bežný účet pre účely SLA 

3D 

- kvôli nám a dotácií zasadalo mimoriadne predsedníctvo HDH IAA v Budapešti, aby nám vydalo 

potrebné doklady, mimoriadne zasadali aj niektoré zahraničné organizácie – členovia HDH IAA (kvôli 

nám) 

 

2.2.5. Na čo  žiadame dotácie 

Celkovo sa nám v rámci dotačnej výzvy dalo zažiadať na päť rôznych účelov. Požiadali sme o dotáciu 

na tri z nich: Podpora nášho športu, podpora najlepších reprezentantov na ME, podpora 3D súťaží (3 

projekty).  

Boli dodané všetky potrebné doklady včas, všetko je podané v poriadku, tak budeme čakať, či sa 

niečo z toho podarí získať. Ak nie, tak minimálne budeme už o rok na podobnú výzvu lepšie 

informačne pripravení, budeme vedieť, v čom sme urobili chybu.  

 

2.2.6. Čo a koho podporovať? 

Po podobnej výzve treba pochopiť, že pokiaľ chceme získať pre našu organizáciu peniaze z dotácií, čo 

by sme ako SLA 3D mali spĺňať a koho podporovať.  
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a/ aktívni športovci do 23 rokov    

 - ak budeme vo výzve úspešní, pre rok 2021 by bolo vhodné vypracovať iný systém na 

podporu aktívnych športovcov do 23 rokov – vrátane zníženého štartovného, členského, podporu 

klubov s deťmi apod. 

b/ podporovať najlepších reprezentantov na súťažiach HDH IAA 

   - dotačné schémy  používajú hodnotiace kritériá na báze 5 najlepších výsledkov na ME / MS 4 

roky dozadu 

 - výsledok z rok 2019 má váhu 40%, 2018 30%, 2017 20%, 2016 10% na koeficiente výsledkov 

   - pri účasti menej ako 8 športovcov sa prirátava do koeficientu + 10 miest (bohužiaľ výsledky  

           málo obsadených kategórií nám nepomáhajú) , výsledky na ME  majú oproti MS tiež + 10   

              miest.  

     Príklad: na MS skončí niekto prvý, je ich iba 7, počíta sa ako keby skončil 11.  Na ME skončí  

    niekto 1., je ich 7, počíta sa, ako keby skončil 1+10+10= 21.  

    - bohužiaľ vrámci týchto dotácií neexistujú žiadne možnosti dotácie pre veteránov. Napriek 

    dotazovaniu sa na ministerstve tieto výsledky nie sú absolútne relevantné. Zaujímavé sú  

    výsledky seniorov a juniorov (kde môžu byť aj deti).  

- v prípade žiadosti o dotácie za výsledky pre najlepších športovcov sa dalo požiadať iba za 5 

najlepších výsledkov dospelých z ME vo Varíne (tím, Králik, Krasňanská, Darázs, Kiss). Na deti 

sa žiadať nedá, keďže v tomto sa dá žiadať iba v divízií „Junior“ z HDH (tam zasa prvé miesta 

a min. 8 súťažiacich, čo sme nemali) 

Najhodnotnejšími výsledkami, ktoré nám najviac pomôžu do výpočtu koeficientu sú ale výsledky 

výsledky z MS HDH IAA - Moosburg 2018:  

     Vek 

max. 

 Umiestnenie Počet 

súťažiacich 

2018 4 Chudík Marián, Kajma Ladislav, Dragúň Martin, 

Málek Peter 

tímy - tradičné luky MS  A 1 27 

2018 1 Krasňanská Monika TRLB MS  A 3 8 

2018 1 Binder Dušan TRLB MS  A 5 36 

2018 1 Loch Miroslav CRB MS  A 4 13 

2018 1 Kajma Ladislav BB MS  A 5 31 

2018 1 Chudík Marián TRRB MSJ 15 A 1 11 

2018 1 Šiagi Peter BB MSJ 15 A 2 9 

2018 1 Bejtič Róbert BB MSJ 15 A 3 9 

2018 1 Hudecová Ema TRRB MSJ 15 A 1 8 

2018 1 Čabalová Ema BB MSJ 15 A 2 8 
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Pre info: Naše najlepšie výsledky za posledné 4 roky (vždy môžu byť max. 5 seniorov, 5 juniorov/detí) 
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Výsledok našej žiadosti o dotácie bude známy do 20.3.2020.  

2.2. Splnené úlohy z plánu Cieľov a činností  SLA 3D pre rok 2020 

- členom IFAA nemôžeme byť, je ním SLZ a viac ako 1 krajinu nepovolia (preverené na 

predsedníctve IFAA) 

- založený Instagram účet „archery3dsk“ – spravujú Žitňanský+Žitňanská – propagácia 3D 

lukostreľby pre mladých 

- založená Facebook stránka 3D lukosteľba – spravujú Žitňanský + Žitńanská – propagácia 3D 

lukostreľby (bude článok o tom, aby sa ľudia pripájali a prispievali) 

- súťažný kalendár už nahadzuje Janka Harabinová, je zaškolená, sutaz@ archery3d.sk je 

smerovaná na ňu. Nahadzuje aj výsledky.  

 

 

2.3. Príprava stánku SLA 3D na výstavu Poľovníctva, rybárstva a včelárstva (spojená s MSR) 

Cieľ:  počas výstavy spropagovať 3D lukostreľbu, informovať o našej organizácií a možnostiach byť 

jej členom, spropagovať naše kluby, bezplatné vyskúšanie si lukostreľby... 

Plagáty:  stánok s plagátom na Slovenský pohár 2020,  Roll up propagujúci 3D lukosteľbu 

Letáky:   informačný leták o SLA 3D, kluboch a 3D lukostreľbe 

Video:   premietačka bude premietať smyčku videí z MS/ME 3D lukostreľby  
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Emócia:  možnosť vyskúšať si streliť, budú k dispozícií luky, šípy, 3D terče, prítomní naši 

inštruktori 

Dress code:  zástupcovia SLA 3D buď reprezentačné tričko, ak nemajú, môže byť klubové 

Obsadenie:  Piatok:   Málek, Karas, Dobiáš (+ ráno všetko pripraviť) 

  Sobota:  Dobiáš, Karas, Filip, Bejticová, Málek 

  Nedeľa:  Karas, Dobiáš 

Materiál:  stan – Horváth 

  Plagáty/letáky/premietačka/comp/plátno – Málek 

  Dekorácie – Bejticová 

  3D terče, luky, šípy, sieť 10,5m + stojan – Dobiáš, Karas 

  Luky+šipy požičia v sobotu – Filip 

  Pokladnička na dobrovoľné príspevky – Filip 

 

2.4. Leták SLA 3D 

Bol navrhnutý nový leták o SLA 3D a 3D lukostreľbe, ktorý sa bude používať na propagáciu športu:  

Použitie: - distribúcia na kluby pre agitáciu 3D lukostrelcov (zistiť potrebu ks – Málek zistí)  

  - výstava Nitra do stánku SLA 3D (predpoklad cca. 400 ks sa minie) 

  - lukostrelecké predajne (lukasip.sk, luk.sk, lukostrelba.sk, longbow.sk – aby mali na   

     predajni + námatkovo prikladali do balíkov pre nových záujemcov o lukostreľbu 

     - eventové firmy (lukostrelec.com) 

  - použitie na súťažiach – najväčšia šanca nájsť nájsť nových členov SLA 3D 
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Ďakujeme Janke Harabinovej, Mirke Eliášovej, Vierke Majchrovičovej pri príprave letáku! 

AKO SME UZAVRELI PROBLÉM S LOGAMI OBCHODOV, PROTI KTORÝM PROTESTOVAL MICHAL? 

Bol zobratý na vedomie aj design nového plagátu SP 2020 (reklamní partneri ešte budú upravení): 

 

 

2.5. Nová všeobecná emailová adresa  

Doteraz boli emailovými kontaktami na našu organizáciu iba emaily priamo na členov predsedníctva 

vo formáte meno@archery3d.sk.  

Kvôli nadčasovému dôvodu, letáku apod. budeme všeobecne vystupovať aj pod emailom: 

 info@archery3d.sk 

 

2.6. Potreba nového programátora pre stránku SLA 3D, presun na iný server 

Aktuálnu stránku naprogramoval Michal Kurtulík. Úpravy, ktoré sa robili v poslednom roku, boli 

robené so značným oneskorením.  Michal robil posledné roky zdarma.  

Bohužiaľ Michal už nebude mať čas sa venovať viac 3D lukostreľbe (práca, rodina), požiadal Petra 

Málka, aby si zabezpečil iného programátora a presun stránky na iný server.  

Boli vydané výzvy, že hľadáme dobrovoľníkov, programátorov – bez odozvy.  

Ísť komerčnou cestou, programátori pýtajú hodinové sadzby 15-30 EUR/hodinu, na čo nemáme 

rozpočet.  

Riešenie:  V spolupráci s našim členom Vladimírom Frykom, Prešov (pracovník IT firmy) sa našiel 

nový programátor, ktorý bude prácu vykonávať za sumy cca. 5,50-6 EUR na hodinu. Zadávať a 

dohliadať na práce bude Peter Málek a Vladimír Fryk. Týmto sa vyriešia v najbližších mesiacoch 

problémy, ktoré tlačíme pred sebou už roky.  
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Predseda SLA 3D žiada predsedníctvo  o schválenie objednania si programátorských prác u externého 

programátora do 300 EUR (o rozpise objednaných služieb bude informovať členov predsedníctva):  

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

 

2.7. Inzercia 

Hospodár SLA 3D Peter Málek informoval, že všetky pozície na reklamu pre rok 2020 sú obsadené, 
prvýkrát v histórií nastala licitácia ceny za prvú pozíciu.   

 

2.8.  Pravidlá HDH IAA 2020 

Dušan Horváth predstavil preklad z nových pravidiel HDH IAA pre rok 2020. Preklad a úpravy robil 

v spolupráci s Daliborom Halíkom, Pavlom Durcom a Tatianou Binderovou, za čo im ďakujeme! 

Pravidlá sú preložené a zapísané prehľadným spôsobom tak, že nové ustanovenia sú červeným 

písmom, pôvodné ustanovenia čiernym písmom.  

Hlavné zmeny:   - možnosť 2 kolíkov na terč, strieľajú 2 naraz 

   -  pribudli vekové kategórie (môžu súťažiť od 10 rokov) 

   - terče do 25 metrov od červeného kolíka, musia byť zdvojené terče 

 

Tieto pravidlá sú fixné, vychádzajú z originálu a nepripúšťajú sa zmeny. Musíme ich akceptovať, ako 

sú.  

 

2.9.  Pravidlá HDH IAA s národnými úpravami SLA 3D 

Pre účely súťaží SLA 3D sa pripravili národné úpravy SLA 3D. Návrh národných úprav vychádza zo 

záverov VČS, zo žiadostí na úpravy od našich členov, zo žiadostí členov predsedníctva, zo skúseností 

s nepresnými ustanoveniami z minulosti.  

 

Tieto národné úpravy sú prehľadne  dopísané vždy pri danom bode, ktorý chceme upraviť.  Aby bolo 

vždy jasné, aké je pôvodné znenie  a akú úpravu máme v SR.  

Návrh úprav národných pravidiel sa zasiela predsedom klubov SLA 3D na pripomienkovanie, 

doplnenie. Požiadavka na pripomienkovanie bude odoslaná predsedom SLA 3D v dopise po zasadaní 

predsedníctva.  Pripomienky môžu zasielať max. do 3 dní pred  ďalším zasadaním predsedníctva.  

Pripomienky sa prerokujú na nasledujúcom predsedníctve SLA 3D a následne sa vydajú záväzné 

pravidlá HDH IAA s národnými úpravami SLA 3D.  
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Peter Málek bude následne niektoré naše úpravy žiadať začleniť aj do pravidiel HDH IAA, keď sa bude 

robiť revízia pravidiel.  

 

2.10.  Termín školenia rozhodcov  

Dušan Horváth dal informáciu o mieste a dátume Kurzu rozhodcov SLA 3D, ktorý sa koná s 2-ročnou 

periodicitou.  

Dátum:    22.3.2020 

Miesto:    Luk a Šip - Trnovec nad Váhom  

Prednášajúci a skúšajúci:  Tatiana Binderová, Dušan Horváth 

Finančné krytie dľa rozpočtu:  300 EUR, stravné pre účastníkov, miestnosť, materiály, cestovné pre 

prednášajúcich 

 

Požiadavka predsedu:  Po ukončení školenia rozhodcov sa rozhodcovia dohodnú na kalendári, kto 

kedy pôjde rozhodovať na SP a MSR. Nech je toto vyriešené ešte pred sezónou.  

 

 

 

2.11.  Inventúra riadiacich dokumentov  

Dušan Franců vykonal inventúru riadiacej dokumentácie SLA3D   

https://docs.google.com/document/d/1kdKY1ODSzxmwqU0I9i0WY6iqcOoAPoSHJkoF2VbRNa8/edit?

folder=0B6KIiCzP1SUEaGFMMFFKM1phYWc  (link prístupný iba členom predsedníctva) 

I 
Inventúra riadiacej dokumentácie  
 
Rozpracované verzie dokumentov sú v adresári aktualizácia RD 2020 pripravené na ďalšie úpravy pod 
zapnutými Track changes. 
Stiahnuť k sebe, upraviť vo worde pod zapnutými track changes a zase uploadovať. 
 
Organizačná smernica 
doplnená, niektoré otázky treba prerokovať, zvlášť vzťah SLA3D a súťaží, na ktorých organizovaní sa 
nepodieľa. Pôvodne to bolo rozdelené na “spoluorganizuje” a “pod záštitou,” ale keďže ju nikto veľmi 
nečítal, nerozumejú pojmu “pod záštitou.”  
Nejde len o to “zbaviť sa zodpovednosti,” ale svojou váhou prispieť k zvyšovaniu kvality a bezpečnosti 
podujatí. 

https://docs.google.com/document/d/1kdKY1ODSzxmwqU0I9i0WY6iqcOoAPoSHJkoF2VbRNa8/edit?folder=0B6KIiCzP1SUEaGFMMFFKM1phYWc
https://docs.google.com/document/d/1kdKY1ODSzxmwqU0I9i0WY6iqcOoAPoSHJkoF2VbRNa8/edit?folder=0B6KIiCzP1SUEaGFMMFFKM1phYWc
https://drive.google.com/open?id=1PgpehRYXpoMbOWMiORYm9WF4q1_avMZB
https://drive.google.com/open?id=1uJozPUrN-_ac3J5Z88BJYZz7nAqo-p2-
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Je rozpracovaný dokument “Budovanie organizácie” 

Hospodárska smernica 
Nezistená potreba zmien.  
Na posúdenie predsedovi SLA3D. 
 

Komunikačná smernica 

Nezistená potreba zmien. 
Na posúdenie predsedovi SLA3D 
 

Bezpečnostná smernica 

Zapracované návrhy zmien. 
Je rozpracovaný dokument “Prečo treba dodržiavať…” za účelom podpory dodržiavania pravidiel ako 
takých, zatiaľ spracované len ustanovenia bezpečnostnej smernice. 
 

Vykonávací pokyn pre kontrolu náradia 

Odporúčam dopracovať o užitočné ustanovenia. Z tohto sa nikto nedozvie čo má kontrolovať, čo je 
správne alebo prípustné a čo nie. 
 

Vykonávací pokyn pre stavbu trate a cvičnej strelnice 

Odporúčam dopracovať a aktualizovať podľa aktuálnych pravidiel WA aj HDH.  
Považujem za vhodné rozšíriť na celkový vykonávací pokyn (manuál) k organizácii súťaží. 
 
Je pripravený návrh vykonávacieho predpisu „Ceremoniál vyhlasovania víťazov,“ ktorý by mal byť 
zaradený do „manuálu“ pre organizátorov súťaží. 
 

Dávam do pozornosti interný oznam “Tvorba riadiacich dokumentov,” ako pomôcka vyzerá byť stále 

využiteľný. 

Cieľom je do ďalšieho zasadania predsedníctva mať kompletné smernice v poriadku.  

 

Zadané úlohy do nasledujúceho zasadania predsedníctva ohľadom riadiacich dokumentov v bode 7.6.  

 

Peter Málek - zverejňovať postupne na našu stránku prečo dodržiavať pravidlá.  

Peter Málek – keď budú hotové všetky smernice, pravidlá , súťaž. poriadok, manuál pre organizáciu 

SP atď., všetko PRINT a rozposlať do klubov 

 

3. Odovzdanie úlohy - Pravidlá zverejňovania príspevkov na Facebooku SLA 3D a iných sociálnych 

sieťach pod správou SLA 3D (Peter Málek) 

https://drive.google.com/open?id=1Yzq7NQMTAJ4bsNVBPVJGBDkpxRkqQv1h
https://drive.google.com/open?id=1r7EuQYKCrj_bEcvXIcQjRIuSctNI8GHM
https://drive.google.com/open?id=160FUvAzbQTmE7rIakl36WE5ivUV43HBu
https://drive.google.com/open?id=1EOOuynL4PqVSQOwaQ8fM-RJeQu5yTdem
https://drive.google.com/open?id=1Te-HlDHj9rVTBW1ZN6njQ2FTdsDt6GIthttps://drive.google.com/open?id=1Te-HlDHj9rVTBW1ZN6njQ2FTdsDt6GIt
https://drive.google.com/open?id=1vf6qp38QjajeKhgs_X4Og3O0BCPTIQ3y
https://drive.google.com/open?id=0B6KIiCzP1SUEZTN3ZzlGSmEtV28
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Peter Málek požiadal o preloženie splnenia tejto úlohy, keďže sa po to nedostal z dôvodu plného 

vyťaženia príprav podkladov na dotácie. Úloha bude splnená na ďalšom zasadaní predsedníctva.   

5.  Zdokladovanie financovania podpory podujatí MSR / halové MSR 

Hospodár SLA 3D Peter Málek informoval o tom, že kluby organizujúce MSR  a halové MSR by mali 

dostať schválenú podporu dľa rozpočtu vo výške 500+500 Eur. Vzhľadom k tomu, že sme v minulosti 

také nič nerobili, bolo potrebné vyriešiť daňové/účtovné otázky.  

 

Informácia o spôsobe, ako to urobiť:  

Uvedený príspevok je možné poskytnúť na základe uznesenia a rozpočtu VČS, na základe 

bude napísaný list o príspevku, viazanom na tento účel. SLA 3D si dá tieto platby do 

výdavkov rovnako ako napríklad   medaile, odmeny a iné záležitosti týkajúce sa činností, na 

ktoré bolo OZ vytvorené.  

Na druhej strane klub prijme platbu a zaúčtuje ju ako príspevok viazaný na účely  svojej 

činnosti , je to podobne ako členské.   Nie je to sponzorské ani reklamný príjem, takže nebude 

predmetom dane z príjmu a nebudú žiadnu faktúru  robiť. Podkladom pre zaúčtovanie bude 

informácia a vyhlásenie s podmienkami viazanosti použitia.      

( v súlade s §13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov príjmy plynúce z činnosti, na ktorej 

účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným 

predpisom okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov 

z členských príspevkov ak nie sú oslobodené podľa písmen b) až g) odseku 2, príjmov na 

základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním (§ 2 

Obchodného zákonníka)* , a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 (zrážkou). 

Oslobodené sú teda príjmy z činností, ktoré sú základným poslaním týchto daňovníkov, alebo 

vyplývajú z osobitných predpisov na základe ktorých vznikli, konkretizované ďalej štatútom, 

stanovami, zriaďovacími a zakladateľskými listinami.) 

SLA 3D  bude podávať daňové priznanie, lebo má príjmy z reklamy.  

3. Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú 

predmetom dane; príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy z členských príspevkov 

oslobodené od dane podľa §13 ods.2 písm. b) zákona o dani z príjmov. 

Kluby, čo dostanú príspevok na MSR  budú podávať  daňové priznanie, lebo dostanú  500eur 

-   dosiahlo aj príjmy, ktoré sú predmetom dane (dotáciu od sla3d), ktoré sú následne 

oslobodené od dane, oslobodenie si občianske združenie uplatní v podanom daňovom 

priznaní, ale musí podať, lebo má prijem iný ako oslobodený  (to sú členské schvalené v 

stanovách, 2%  a príjmy zrážkovou daňou znížené) 

Príjmy, ktoré sú predmetom dane automaticky nie sú zdaňované, pri ich posudzovaní je 

potrebné vychádzať z ustanovenia §13 zákona o dani z príjmov, ktorý niektoré druhy 

príjmov ktoré sú predmetom dane oslobodzuje od dane z príjmov.  
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Ak by mali s tým kluby problém, dalo by sa tomu vyhnúť tak, že tých 500eur by nedostali 

ako hotové peniaze na účet, ale ako viazane s tým, že to, čo za ne nakúpia  bude 

fakturovane priamo na SLA3D....napr, medaile, terče, 3D terče  -  priamo budú 

fakturované na  SLA3D, kde bude uvedené že toto sú medaile, trofeje na MSR.  

Hospodár združenia sa dohodne na spôsobe čerpania s LK Hubert Arrows a Archery Klub Geronimo, 

Trnava. LK Hubert Arrows využije formu objednania medailí prostredníctvom SLA 3D v hodnote 500 

EUR.  

 

6.  Podnety členov SLA 3D, riešenie podaní apod. 

   

6.1.  Investičný nákup – výroba tabule na zapisovanie finálových výsledkov  

Predseda SLA 3D Peter Málek informoval o tom, že v spolupráci s Archery Klubom Geronimo Trnava 

sa dala navrhnúť a vyrobiť tabuľa na zapisovanie finálových výsledkov na MSR. Vzhľadom k tomu, že 

takáto tabuľa sa dá využiť pre SLA 3D dlhodobo, ( napr. dá sa použiť už na MSR v hale v Nitre 2020), 

navrhuje zakúpiť túto tabuľu zo zdrojov a do majetku SLA 3D.  Takáto pomôcka zvýši úroveň súťaží 

SLA 3D a bude k zapožičaniu do klubov, ktoré budú organizovať MSR/GP apod. K tabuli prináležia aj 

sady bodovania pre rozhodcov.  

Archery Klub Geronimo zdarma vyrobilo konštrukciu na túto tabuľu, za čo im ďakujeme! 

 

Náhľad bodovacích čísel a tabuliek: 
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Kalkulácia ceny:  

- obal na tabulu uvedenu dolu v maili - 60,- eur + DPH 

- tabula 1900x1300mm - 1ks - 99,- eur + DPH 

- vyhotovenie popisovatelneho polepu a ukazovatelov (bodoveho hodnotenia) - 139,25 eur + DPH 

Spolu:  298,25 Eur + DPH 

 

Predseda SLA 3D žiada predsedníctvo  o schválenie prefinancovania výroby tejto reklamnej tabule:  

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    3/0/1 
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6.2.  Sťažnosť na organizáciu Zimnej ligy v Malinove  

Predseda SLA 3D Peter Málek obdržal sťažnosť na nedodržanie pravidiel SLA 3D na 3.kole Zimnej ligy 

v Malinove. Upozornené bolo na to, že Hlavný rozhodca Cyril Križan sa zároveň zúčastnil súťaže ako 

súťažiaci, čo je neprípustné.   

 

Stanovisko predsedníctva SLA 3D:  

Organizátori podujatí, ktoré sú zverejnené v súťažnom kalendári na stránke SLA 3D, sú povinní 

dodržiavať bezpečnostné, športové a organizačné štandardy SLA 3D.  Podľa týchto štandardov 

organizátor musí zabezpečiť podľa pravidiel hlavného rozhodcu, ktorý bude počas celej doby súťaže 

vykonávať činnosti spojené s touto funkciou.  

Predsedníctvo SLA 3D zašle pokarhanie klubu LK Malinovo za to, že nezabezpečil na súťaž hlavného 

rozhodcu, keďže osoba, ktorá bola uvedená ako hlavný rozhodca, súťažila (viď výsledkovú listinu). Od 

uvedeného lukostreleckého klubu sa bude požadovať dôslednejšie dodržiavanie štandardov 

a pravidiel.   

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

 

6.3.  Prijatie nových klubov do SLA 3D  

Na základe kompletného predloženia všetkých podkladov a dokumentov potrebných k prijatiu 

nového klubu do SLA 3D, prijímajú sa nasledovné lukostrelecké kluby:  

Lukostrelecký klub Bratislava     - Bratislava, zastupuje Vladimír Hurban 

ML3D TJ Družstevník Mníchova Lehota     -          Mníchova Lehota, zastupuje Rastislav 

Kováč                             

 

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

 

6.4.  Kvalita bodovačiek  

Ľubomír Málek za Horné Húščie 3D požiadal, aby sa zabezpečilo, aby sa na súťažiach SP/MSR, ako aj 

nižších súťažiach používali na bodovacie tabuľky hrubšie papiere. Nie klasické kancelárske papiere. 

Zle sa na to píše, trhá sa to, ak prší, tak nie je možné do nich zapisovať.  

Odporúčanie predsedníctva SLA 3D:  

Organizátor by mal  zabezpečiť, aby bodovacie tabuľky boli vytlačené na papieri s minimálnou 

gramážou: 120g/m2 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 
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6.5.  Online bodovačky  

Ondrej Turan za Horné Húščie 3D sa pýtal, či je možné používať online bodovačky pre zjednodušenie 

vyhodnotenia.  

Peter Málek informoval, že je v strednodobom pláne od roku 2021 začať fungovať na súťažiach s 2 

bodovačkami (papierovou a elektronickou).  Bude snaha využiť neplatené dostupné aplikácie.  Je tam 

problém s internetom na trati, s WIFI, potrebný je automatický offline modul, ktorý sa automaticky 

pripojí a stiahne údaje apod. Súčinnosť ponúkol pán Hurban z LK Bratislava, s ktorým sa pokusne 

vyskúšajú zaznamenávať výsledky aj online na niektorých súťažiach v roku 2020.  

 

6.6.  Uvádzanie riaditeľa súťažného seriálu  

Jozef Ďugel a Dušan Horváth upozornili na to, že by pri každej súťažnej sérií mala byť uvedená osoba, 

ktorá zodpovedá za daný seriál súťaží (napr. za 3D West Cup, Južná 5+1 atď.). Aby sa účastníci na 

súťaži súťažnej série mohli kontaktovať aj s týmto riaditeľom danej súťažnej série.  

 

Opatrenie: na koniec pravidiel každej súťažnej série sa uvedú informácie v nasledovnom formáte 

(vzor):  

 „riaditeľ súťažnej série 3D West Cup: Ing. Peter Málek, peter@malek.sk, 0944 644533“  

 

7. Úlohy do ďalšieho zasadania - GDPR 

7.1.  Kontrola dodržiavania GDPR 

V spolupráci s právnikmi/odborníkmi/externou firmou/naštudovaním zákonov preveriť, či máme 

všetko v poriadku ohľadom GDPR. Ak bude niečo chýbať, treba to dopracovať a dať do poriadku.  

zodpovedná osoba:  Dušan Franců 

 

7.2. Príprava Súťažného poriadku 2020 

zodpovedná osoba:  Dušan Horváth 

 

7.3.  Čo od nás čakajú kluby?  

Predseda SLA 3D Peter Málek informoval, že po svojom zvolení oslovil predsedov klubov 

s požiadavkou, aby mu poslali aj svoju predstavu, čo čakajú od predsedníctva SLA 3D. Dostali  sme 

veľa zaujímavých námetov, ktorým sa budeme venovať na budúcom zasadaní predsedníctva.  

zodpovedná osoba:  Peter Málek  

 

7.4.  Výkonnostné triedy 

Marián Antal požiadal o posunutie termínu odovzdania úlohy, vypracujú návrh s inšpiráciou 

s maďarským systémom  

zodpovedná osoba:  Marián Antal, Dušan Horváth  
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7.5.  Stanoviť Termín Kurzu inštruktorov lukostreľby 

 

Región stred a západ:   Doplní sa dodatočne... 

Dátum:      

Miesto:    V Luk a šíp.sk, Trnovec nad Váhom.  

Prednášajúci a skúšajúci:  Dušan Horváth a spol 

 

Región stred a východ:   Doplní dodatočne... 

Dátum:  

Miesto:  

Prednášajúci a skúšajúci:  Marián Antal 

Finančné krytie:   Nebolo stanovené v rozpočte, hospodár súhlasí s preplatením: 

miestnosť, materiály, cestovné pre prednášajúcich, prenájom terčov apod.   Stravné si uhradia 

účastníci sami.  

zodpovedná osoba:  Marián Antal, Dušan Horváth  

 

7.6.  Vypracovanie a úprava smerníc 

Vykonávací predpis pre stavbu trate a cvičnej strelnice – Dušan Horváth 

Bezpečnostná, organizačná smernica – pripomienkovať  

Hospodárska a komunikačná smernica – Peter Málek 

Kontrola náradia – Dušan Horváth, Tatiana Binderová, (rozdá sa potom rozhodcom)  

 

7.7.  Pravidlá zverejňovania príspevkov na Facebooku SLA 3D a iných sociálnych sieťach pod správou 

SLA 3D 

zodpovedná osoba:  Peter Málek 

 

 

 

9. Termín ďalšieho online stretnutia predsedníctva  

Peter Málek pripomenul úlohy jednotlivým členom do zasadania ďalšieho predsedníctva.  

Ďalšie stretnutie predsedníctva prebehne dňa:   5.3.2020 o:  20:15  

Stretnutie prebehne online.  
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V Trnovci nad Váhom dňa:  23.1.2020 

 

Zapisovateľ:   Peter Málek    

         

Overovateľ:   Dušan Franců  overené elektronicky 


