
                      SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D 
 

 

Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA 3D zo dňa 14.9. 2020,  

konanej online 20:00 - 22:00 hod. 

 

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

Neprítomný:  Jozef Ďugel 

 

Program: 

1/ Otvorenie, schválenie programu 

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

schválilo program rokovania. Predseda SLA 3D konštatoval, že predsedníctvo je uznášaniaschopné.  

Za zapisovateľa bol zvolený:   Peter Málek  

Za overovateľa zápisnice bol zvolený:  Dušan Franců  

Schválenie programu: 

1. Otvorenie, schválenie programu 
2. Informácia o činnosti od ostatného zasadania predsedníctva  
3. Zmena rozpočtu  - navýšenie na položku pohárov na MSR/SP  
4. Formát Slovenského pohára SLA 3D pre rok 2021 – vyhodnotenie ankety 
5. Zmena bezpečnostnej smernice – kontrola alkoholu 
6. Prijatie nových klubov do SLA 3D 
7. Aktuálne hygienické opatrenia pre súťaže (COVID) a ich vzťah k lukostreleckým súťažiam 
8. Zrušené kolá a náhradné kolá SP 2020 
9. Termín ďalšieho zasadanie predsedníctva 

 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 
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2. Informácia o činnosti od ostatného zasadania 

predsedníctva  

Predseda SLA 3D informoval o činnosti za ostatné obdobie:  

a/ Predseda SLA 3D informoval, že prebehlo obstarávanie  materiálnej podpory pre 21 najlepších 

športovcov SLA 3D z r.2019. Obstarávanie malo niekoľko fáz – od zistenia potrieb jednotlivých 

športovcov po výber dodávateľa.  

Výhercom obstarania je firma TIUS, Žilina s výhernou cenovou ponukou 1799 EUR.  

Rozpočtované náklady boli 2100 EUR. Cenové ponuky boli od 1799 EUR do 2520 EUR.  

Tovar bude naskladnený v sídle SLA 3D po 15.9.2020, kde si ho jednotliví športovci vyzdvihnú. 

 

b/ komisia na výber loga SLA 3D pracovala aj na návrhu a výbere reprezentačného dresu, ktoré bude 

mať nasledovný vizuál:  

 
Aktuálne sa riešia vzorky strihu i materiálu, aby sa mohla následne urobiť objednávka pre všetkých 

záujemcov. V prípade dobrej súhry okolností budú vzorky už na MSR.  

 

Predsedníctvo SLA3 zobralo správu na vedomie.  
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3. Zmena rozpočtu  - navýšenie na položku pohárov na 

MSR/SP 

Schválený rozpočet SLA 3D pre rok 2020 má položky na poháre na SP a MSR vo výške celkovo 2000 

EUR.  

Vzhľadom k tomu, že je možné použiť dotáciu aj na odmeny športovcom, rozhodlo predsedníctvo o 

obstaraní kvalitnejších pohárov najmä pre MSR – pôjde o pohár so soškou lukostrelca. 

Taktiež sa podstatne zvýšil počet potrebných pohárov oproti minulému roku.   

Na výbere vhodného pohára sa podieľali členovia predsedníctva:  Marián Antal a Peter Málek 

Návrh uznesenia: Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje zvýšenie sumy na nákup pohárov na SP a MSR 

celkovo na 2900 EUR.   

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

 

3a/ Zmena rozpočtu  - 1500 EUR 

Predseda SLA 3D informoval, že na základe toho, že sa materiál obstarával, dokázali sme získať 
výhodnejšie ceny a ušetrili sme značnú sumu financií, ktoré je možné použiť na iný účel a je potrebné 
ich dočerpať.   
 
Na základe viacerých návrhov jednotlivých členov predsedníctva sme rozhodli o nasledovnom využití:  
 
NÁKUP SÁD  TESTOVACÍCH ŠÍPOV PRE KLUBY 
SLA 3D nakúpi sady mäkkých testovacích šípov od 1000 – 1800 (5 druhov spinov po 6 kusov šípov, na 
vyskúšanie šípov, ktoré sú vhodné najmä pre deti).  
Účelom je, aby v kluboch, ktoré sa významne venujú strelcom detských kategórií, mali možnosť 
vyskúšať šípy rôznej tvrdosti a nájsť pre dieťa najvhodnejší šíp (nepoužívali by sa na strieľanie, ale na 
testovanie, aby to mohli používať dlhodobo).  
Sady sa zakúpia pre 12 klubov, ktoré majú majú k 14.9.2020 najviac členov SLA3D vo vekovej 
kategórií deti+kadeti.  
 
Návrh uznesenia: Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje použitie sumy 1500 EUR z rozpočtu SLA 3D na 
nákup testovacích sád šípov pre 12 členských klubov SLA 3D s najväčším počtom detí a mládeže.   
 
Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 
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4. Formát Slovenského pohára SLA 3D pre rok 2021 – 

vyhodnotenie ankety 

Na júlovom zasadnutí predseníctva navrhol predseda SLA 3D prehodnotiť formát Slovenského pohára 

SLA 3D 2021 na súťaž, kde by 4 súťaže prebehli podľa pravidiel HDH a 4 súťaže podľa pravidiel WA 

(resp. IFAA).  

Na základe toho prebehla anketa na úrovni členskej základne. Ankety sa aktívne zúčastnili členovia 

alebo zástupcovia členov z klubov so 410 členmi.  

Názory z ankety boli protichodné – 219 členov sa v ankete vyjadrilo v podpore terajšieho systému, 

191 sa vyjadrilo bola za zmenu.  

Názory z ankety jednotlivých strán dostalo predsedníctvo SLA 3D, v prípade záujmu členskej základne 

budú prezentované na VČS.  

Predseda SLA 3D akceptuje stanovisko väčšiny členskej základne a počas svojho volebného obdobia 

už otázku zmeny pravidiel SP a MSR nebude z vlastnej iniciatívy otvárať.  

Predsedníctvo SLA3 zobralo správu na vedomie.  

 

4a. Veková divízia junior pre SP / MSR 2021  

Predseda SLA 3D informoval, že bol požiadaný zo strany členskej základne, aby sa otvorila 

diskusia ohľadom zavedenia vekovej kategórie junior pre SP a MSR SLA 3D v roku 2021.  

Zdôvodnenie:  Veková kategória junior 18 – 21 rokov je v súlade s vekovým rozdelením 

podľa pôvodných pravidiel HDH IAA. Zavedením tejto vekovej kategórie umožníme jednoduchší 

a plynulejší prechod mladých lukostrelcov do seniorskej kategórie. Práve vo veku od 18  rokov 

strácame pomerne veľa nadaných lukostrelcov.  

Predsedníctvo SLA3 zobralo správu na vedomie a VČS rozhodne o prípadnom zaradení tejto 

vekovej kategórie pre SP/MSR 2021.  
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5. Zmena bezpečnostnej smernice – kontrola alkoholu 

Člen predsedníctva SLA 3D Dušan Franců navrhol zmenu bezpečnostnej smernice v časti na kontrolu 

alkoholu.  

Za prvý odstavec článku 6.1. sa vkladá nasledujúci text: 

Organizátor vykoná dychovú skúšku na alkohol 

- podľa vlastného uváženia u námatkovo vybraných účastníkov podujatia. 

- povinne u každého účastníka podujatia, voči ktorému vznikne podozrenie, že požil alkohol (ak ho 

napríklad niekto pri tom videl). 

V prípade pozitívneho výsledku dychovej skúšky musí organizátor účastníka súťaže vykázať z priestoru 

súťaže. Ak ide o súťažiaceho strelca, musí byť aj vylúčený zo súťaže. 

Ak sa ktorýkoľvek účastník podujatia odmietne podrobiť dychovej skúške, organizátor ho musí 

vykázať z priestoru súťaže. Ak ide o súťažiaceho strelca, musí byť aj vylúčený zo súťaže. 

O výsledkoch vykonaných dychových skúšok a uložených sankciách organizátor napíše zápis, ktorý po 

skončení podujatia zašle predsedníctvu SLA 3D, ktoré v prípade, že sa jedná o člena SLA 3D, zváži 

ďalšie sankcie v zmysle stanov SLA 3D. 

Odôvodnenie: 

Incidenty s alkoholom sú spojené s konfliktnými, nepríjemnými situáciami, ktorým sa ľudia majú 

tendenciu vyhnúť. Priestupcovia bývajú agresívni a útočia na organizátora, ktorý je povinný takýto 

priestupok riešiť. Je preto správne poskytnúť organizátorovi záväzný postup, o ktorý sa môže oprieť, 

aby jednoznačne vedel, kedy svoju povinnosť splnil a nebol obviňovaný zo svojvôle. 

Okrem toho je potrebné, aby sa preventívne opatrenia stali štandardnou súčasťou konania podujatí 

a aby si na ne strelci zvykli. 

 

Návrh uznesenia: Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje predloženú zmenu bezpečnostnej smernice. 

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

 

6. Prijatie nových klubov do SLA 3D 

Predseda SLA 3D informoval, že obdržal všetky požadované podklady spolu s prihláškou nového 

klubu do SLA 3D  

Názov klubu: Lukostreľba pre radosť      sídlo: Topoľčany         zastúpený: Jozef Žitňanský 

 

Návrh uznesenia: Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje prijatie klubu Lukostreľba pre radosť za členský 

klub SLA 3D. 

 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 
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7. Aktuálne hygienické opatrenia pre súťaže (COVID) a 

ich vzťah k lukostreleckým súťažiam 

Predseda SLA 3D predkladá návrh: 

Vzhľadom k tomu, že sa k 1.9. a 15.9.2020 sprísnili hygienické opatrenia na hromadných a športových 

podujatiach, predsedníctvo SLA 3D žiada všetkých organizátorov a účastníkov súťaží 

spoluorganizovaných SLA 3D a v pôsobnosti SLA 3D o dodržanie nasledujúcich opatrení: 

- Organizátor zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov na ruky pre súťažiacich 

- Organizátor zabezpečí, aby sa nepodávali pri odovzdávaní medailí ruky 

- Organizátor zabezpečí, že osoby pri registrácií a kontrole náradia, ako aj ostatné osoby budú 

mať ochranné rúško 

- Súťažiaci sú povinní mať nasadené rúško pri registrácií, kontrole náradia a zahájení 

- Dodržiavať odstup 2 metre, ak je to možné 

- Organizátor aj súťažiaci sú povinní aj naďalej dodržiavať všetky aktuálne nariadenia ÚVZ SR 

 

Návrh uznesenia: Predsedníctvo SLA 3D schvaľuje hygienické opatrenia pre organizovanie súťaží. 

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

Predseda SLA 3D informoval, že sa dohodol s účastníkmi MSR z Českej republiky, že pre vstup na 

Slovensko budú mať zabezpečený negatívny test na COVID-19.  

 

8. Zrušené kolá a náhradné kolá SP 2020 
 

Predseda SLA 3D informoval, že dnes 14.9.2020 bol informovaný organizátorom 8.kola Slovenského 

pohára – LK Malinovo, ktoré sa malo konať 10.10.2020, že nedostal povolenie na organizáciu súťaže 

vzhľadom k tomu, že daná obec je v „červenej“ zóne, v areáli je škola, nie je možné použiť jedáleň 

apod.  

 

Ak je to len troška možné, je vhodné dokončiť všetky kolá SP, preto je potrebné ihneď riešiť možnosť 

náhradného kola.  

 

Predseda SLA 3D čo najskôr osloví predsedov klubov SLA 3D, či sú ochotní zorganizovať náhradné 

kolo SP, ktorá by sa uskutočnilo 10.10.2020 a následne sa dohodne o úprave miesta a organizátora 

podujatia. 

Finálové kolo SP v Trnovci nad Váhom je zatiaľ bez obmedzení.  

 

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa)    4/0/0 
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9. Termín ďalšieho online stretnutia predsedníctva  

Ďalšie stretnutie predsedníctva prebehne  začiatkom novembra 2020. Termín sa upresní dodatočne.   

Predstavia sa na ňom materiály na VČS.  

Stretnutie prebehne online.  

 

 

V Trnovci nad Váhom dňa:  14.9.2020 

 

Zapisovateľ:   Peter Málek    

         

Overovateľ:   Dušan Franců  overené elektronicky 


