SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D

Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA3D zo dňa 12.10.2019,
konanej v Hornej Vsi.

Prítomní:

Jozef Ďugel, Peter Málek, Peter Vilím, Dušan Horváth

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

2. URČENIE POČTU KôL SP PRE ROK 2020
Peter Málek skonštatoval, že model 8 kôl SP, ktorý sa uskutočnil v roku 2019, bol veľmi vhodný
a jedna súťaž SP mesačne je dostatočná a vyhovujúca.
Zároveň navrhol, aby v roku 2020 bolo usporiadaných 8 kôl Slovenského pohára: 3 kolá pre Západné
Slovensko, 3 kolá pre Stredné Slovensko, 2 kolá pre Východné Slovensko.
Termíny jednotlivých kôl SP 2020 sa dohodnú na VČS až na základe prihlášok jednotlivých klubov.
Predsedníctvo tým chce vyjsť v ústrety organizátorom, aby mohli robiť súťaže vtedy, kedy majú voľné
kapacity.
Podmienky:
Jednotlivé kolá SP sa budú konať v mesiacoch marec až október, vždy jedno kolo v danom mesiaci.
Minimálne termínové rozostupy medzi súťažami sú 2 týždne.
Prednosť pri výbere SP majú tí uchádzači, ktorí v roku 2018, 2019 neusporiadali SP/MSR a majú
dostatočné materiálne zabezpečenie a skúsenosti s organizáciou súťaží. Pri výbere sa bude prihliadať
aj na hodnotenia zorganizovania súťaží SP od technického delegáta v roku 2019.
Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa) 4/0/0
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3. TERMÍN MSR, PRAVIDLÁ PRE MSR 2020
Predsedníctvo sa dohodlo, že MSR SLA 3D môžu prebehnúť v mesiacoch jún až september 2020,
termín sa prispôsobí potrebám usporiadateľa, s výnimkou termínu 8.-16.8.2020 (MS HDH IAA
v Maďarsku). Týmto chce vyjsť v ústrety klubom, ktoré by mali záujem zorganizovať toto náročné
podujatie. Odporúčaný termín je september.
Predsedníctvo navrhuje, aby sa v roku 2020 použili rovnaké pravidlá pre MSR, ako boli použité v roku
2019. To znamená, že by sa strieľali podľa pravidiel HDH IAA pre Grand Prix (2 dni, 2 okruhy, každý
strieľa 3 kolá + finálové kolo na 6 terčov pre dospelých).
Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa) 4/0/0

4/ 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:
Kuchynské Bobre, Kuchyňa
Lukostrelecký klub Stupava
Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa) 4/0/0

5/ PRIJATIE NOVÝCH ČLENOV
Na základe prihlášok uchádzačov o členstvo v SLA 3D a overení úhrady ročného členského príspevku
prijíma všetkých nových členov SLA 3D uvedených v prílohe tejto zápisnice.
Predsedníctvo konštatuje, že k aktuálnemu dátumu má SLA 3D:

691 členov.

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

6/ POVINNÉ SPÁJANIE KATEGÓRIÍ SENIOROV A VETERÁNOV na kolách SP
Peter Málek informoval o situácií, že podľa pravidiel HDH IAA je možné spájať slabšie obsadené
divízie a vekové kategórie, sa prvýkrát použilo v roku 2019 v súťažnej sérií Slovenského pohára.
Zároveň navrhol, že pre zvýšenie športovej úrovne súťaží SP je vhodné, aby boli vyhodnocovaní strelci
v danej divízií luku, vekovej kategórií a pohlaví, ak sú na danom kole Slovenskom pohára zúčastnení
aspoň traja súťažiaci.
Ak budú zúčastnení na súťaži iba dvaja alebo jeden súťažiaci, tak v takomto prípade je organizátor pri
vyhodnotení povinný spojiť kategóriu dospelých a veteránov v rovnakej divízií lukov a rovnakom
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pohlaví do jednej spoločnej kategórie seniori.
Nebude sa používať zlučovanie podobných divízií lukov (napr. TRRB s BB , HU s CU apod.) Nebude sa
používať zlučovanie mužov so ženami.
Ocenenie medailami sa uskutoční v danej spojenej kategórií. Taktiež body za dané kolo sa prideľuje
za túto spoločnú kategóriu.

Deti a kadeti sa vyhodnocujú ako doteraz, všetky kategórie bez ohľadu na počet súťažiacich.
Seniori a veteráni sa vo finále Slovenského pohára vyhodnotia pohárom víťaza Slovenského pohára
SLA 3D 2020 samostatne bez ohľadu na počet zúčastnených (príklad: aj samostatný veterán, ktorý bol
na všetkých kolách SP vždy spojený do kategórie so seniormi, bude pohárom vyhodnotený
samostatne za veteránov).
Na Majstrovstvách Slovenska SLA 3D 2020 sa toto pravidlo nebude aplikovať.
Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa) 4/0/0

7/ ÚČASŤ DETÍ NA MSR SLA 3D
Predsedníctvo konštatovalo, že v rokoch 2018 a 2019 sa osvedčil nový formát súťaženia detí na MSR,
keď deti súťažili v samostatných skupinách so sprievodnou dospelou osobou, ktorú zabezpečil
organizátor MSR.
Predsedníctvo schválilo, aby sa rovnaký formát použil aj na MSR SLA 3D v roku 2020.
Obmedzenie veku:
Pre MSR deti sa môžu prihlásiť s vekom minimálne 8 rokov (nar. pred 1.1.2012)
Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa) 4/0/0

8/ NÁVRHY NA ÚPRAVU STANOV SLOVENSKEJ LUKOSTRELECKEJ ASOCIÁCIE 3D
Peter Málek navrhol úpravu stanov SLA 3D vzhľadom k tomu, že po 17.11.2019 bude zvolené nové
predsedníctvo SLA 3D a nový predseda SLA 3D a títo by mali byť zvolení až po odsúhlasení úprav
stanov SLA 3D. Navrhuje zmeniť a upresniť tie ustanovenia Stanov OZ SLA 3D, ktoré sa ukázali počas
posledných rokoch nedostatočné.

Úprava 1:

Pôvodné znenie:
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5.2.2. Výročnú členskú schôdzu v riadnom termíne zvoláva predsedníctvo združenia minimálne s
30-dňovým predstihom. Ak členská schôdza v riadnom termíne nie je uznášaniaschopná, zvolá
predsedníctvo členskú schôdzu v náhradnom termíne, nie neskoršom, ako 60 dní od riadneho
termínu.
Navrhované znenie:
5.2.2. Výročnú členskú schôdzu v riadnom termíne zvoláva predsedníctvo združenia minimálne s
30-dňovým predstihom. Ak členská schôdza v riadnom termíne nie je uznášaniaschopná, zvolá
predsedníctvo členskú schôdzu v náhradnom termíne, nie skoršom ako 1 hodinu od riadneho
termínu a nie neskoršom, ako 60 dní od riadneho termínu.

Úprava 2:
Pôvodné znenie:
5.2.4. Členská schôdza v náhradnom termíne je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň piati
členovia združenia. Členská schôdza aj mimoriadna členská schôdza sa uznáša nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov s výnimkou rozhodovania o zrušení združenia, kedy je potrebná
trojštvrtinová väčšina prítomných členov.

Navrhované znenie:
5.2.4. Členská schôdza v náhradnom termíne je uznášaniaschopná, ak je prítomných aspoň 20 %
členov združenia. Členská schôdza aj mimoriadna členská schôdza sa uznáša nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov s výnimkou rozhodovania o zrušení združenia, kedy je potrebná trojštvrtinová
väčšina prítomných členov.

Úprava 3:
Pôvodné znenie:
5.3.1 Predsedníctvo je najvyšším orgánom združenia v období medzi členskými schôdzami. Počet jeho
členov určuje členská schôdza. Minimálny počet členov predsedníctva je 3.
Navrhované znenie:
5.3.1 Predsedníctvo je najvyšším orgánom združenia v období medzi členskými schôdzami. Počet jeho
členov určuje členská schôdza. Minimálny počet členov predsedníctva je 3 vrátane predsedu
združenia.
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Úprava 4:
Nový bod:
5.3.7. Pokiaľ člen predsedníctva rezignuje počas funkčného obdobia na svoju funkciu v
predsedníctve, rezignáciu odovzdáva predsedovi združenia, ktorý ju zoberie na vedomie. Na
uvoľnené miesto nastupuje prvý nezvolený náhradník zvolený na členskej schôdzi. Pokiaľ nie je
náhradník k dispozícií, prebehnú na ďalšej členskej schôdzi doplňovacie voľby člena predsedníctva.

Tieto body budú prednesené na VČS na prerokovanie s odporučením na schválenie. Dušan Horváth
do predloženia definitívnej verzie preverí súlad navrhovaných zmien s platnou legislatívou.
Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa) 4/0/0

9. PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2020
Činnosť pre rok 2020 si odsúhlasí nové predsedníctvo SLA 3D zvolené na VČS 17.11.2019.
Aktuálne predsedníctvo odporúča minimálne uskutočniť tieto činnosti:
 Spracovanie platieb za licencie za rok 2020, vydávanie nových licencií a členské preukazy,
aktualizácia systému vydávania PDF licenčných kartičiek
 Slovenský pohár: marec – október, 8 kôl
 Finančné zabezpečenie rozhodcov na jednotlivé kolá SP a MSR
 5.ročník sústredenie detí a mládeže
 Úhrada medzinárodných licencií HDH IAA pre našich súťažiacich
 Majstrovstvá Slovenska SLA 3D
 Školenie rozhodcov súťaží SLA 3D

Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa) 4/0/0
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13/ CENY LICENCIÍ, VÝŠKY ŠTARTOVNÉHO, TRANSFERY
Predsedníctvo schválilo návrh cenovej štruktúry, ktorú navrhne na VČS pre rok 2020:

Cena ročnej licencie SLA 3D – 12 EUR (deti, kadeti, senior, veterán)
Cena jednorazovej licencie SLA 3D – 6 EUR
(všetky vekové kategórie)
Štartovné Slovenský pohár SLA 3D:
deti: 10 EUR, kadeti: 12 EUR, dospelí: 17 EUR (zahrňuje 1x
plnohodnotný obed – polievka a hlavné jedlo)
Štartovné MSR SLA 3D:
deti: 20 EUR, kadeti: 25 EUR, dospelí: 35 EUR (zahrňuje 2x
plnohodnotný obed – polievka a hlavné jedlo)
Zľava na štartovnom za prihlášku na SP bez stravy:
- 3 EUR
Zľava na štartovnom za prihlášku na MSR bez stravy: - 6 EUR
Preplatenie nákladov hlavnému rozhodcovi na SP:
Preplatenie nákladov hlavnému rozhodcovi na MSR:

75 EUR
150 EUR

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

14/ Návrh programu Výročnej členskej schôdze:
Predsedníctvo prerokovalo úlohy a program Výročnej členskej schôdze, ktorá sa bude konať
17.11.2019 od 9:00 vo Zvolene. Zároveň zadelilo prípravné úlohy jednotlivým členom predsedníctva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie (Jozef Ďugel)
Schválenie programu VČS a konštatovanie uznášaniaschopnosti (Peter Vilím)
Návrh a schválenie rokovacieho poriadku
Voľba orgánov snemu
Správa o činnosti SLA3D (Jozef Ďugel, Marián Antal)
Správa o hospodárení SLA3D (Peter Málek)
Revízna správa (Jozef Matejov)
Návrhy na úpravu stanov SLA 3D (Peter Málek)
Voľby orgánov združenia: voľba predsedu, predsedníctva, revízora
Obedná prestávka

10. Slávnostné vyhodnotenie lukostrelec roka, lukostrelkyňa roka, lukostrelec do 18 rokov
(tento bod sa uskutoční v prípade, ak bude zrušený 1.lukostrelecký ples plánovaný na
30.11.2019)
11. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov združenia
12. Plán činnosti na rok 2020
13. Rozpočet SLA 3D pre rok 2020 a jeho naviazanie na plán činnosti v roku 2019 (Peter
Málek)
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14. Diskusia k vopred zaslaným bodom od jednotlivých klubov (prípadné body na diskusiu za
jednotlivé kluby zasiela predseda lukostreleckého klubu a je potrebné zaslať ich
najneskôr do 11.11.2019 na mailovú adresu: du.horvath@gmail.com) (Dušan Horváth)
15. Vyhodnotenie organizačnej stránky jednotlivých kôl SP a MSR 2019 (Dušan Horváth)
16. Výber organizátorov SP a MSR 2020 (na základe predchádzajúcich prihlášok na SP a
MSR - viď príloha) (Peter Málek)
17. Organizácia a kalendár súťaží v pôsobnosti SLA 3D (vytvorenie kalendára s prioritným
zadelením súťaží SP a MSR, následne ostatných sérií súťaží - SSP, VSP, 3D West Cup,
Južná 5-ka, Turnaj 3 krajín, ako aj individuálnych súťaží) (Peter Málek)
18. Rôzne, diskusia

Zvláštne pridelené úlohy:
- prípravu hlasovacích lístkov podľa klubov a prípravu hlasovacieho lístku so zoznamom kandidátov
na predsedu, predsedníctvo a revízora pripraví Peter Vilím
- Peter Málek zabezpečí pre Dušana Horvátha k bodu 15/ štatistiku návštevnosti na SP a porovnanie
výkonnosti s predchádzajúcim obdobím podľa priemerov na šíp
- Dušan Horváth pripraví textáciu na ceny pre vyhodnotenie Lukostrelca roku, Peter Vilím zabezpečí
výrobu

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

15/ FINANČNÁ PODPORA OGANIZÁTOROV MSR A HALOVÝCH MSR
Peter Málek navrhol, aby sa vrámci návrhu rozpočtu pre rok 2020 počítalo s finančnou podporou
organizátorov Majstrovstiev Slovenska vo výške 500 EUR a Halových Majstrovstiev Slovenska vo
výške 500 EUR.
Tento návrh zdôvodnil tým, že zorganizovať MSR je organizačne, finančne i personálne veľmi náročné
a nie je isté, či bude záujem zo strany klubov o organizáciu tohto podujatia.
Preto navrhol, že zahrnie túto formu podpory do navrhovaného rozpočtu SLA 3D 2020, ktorý bude
schvaľovať VČS.
Hlasovanie: (Za/proti/zdržal sa) 4/0/0

V Hornej Vsi dňa: 12.10.2019
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Zapisovateľ:

Ing. Peter Málek

Overovateľ:

Jozef Ďugel

