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Registrácia základných dokumentov SLA 3D Registrácia dokumentov na MINV Peter Málek 15.1.2020

Po odsúhlasení zmeny sídla oznámiť túto 

skutočnosť všetkým relevantným inštitúciám
Peter Málek

15.2.2020, pokiaľ 

bude sídlo 

registrované hladko

Pripraviť včas dokumenty pre súťaže 

nasledujúceho roku:
Pravidlá HDH IAA 2020 Horváth + Halík, P.Durec 15.1.2020

Súťažný poriadok 2020 Horváth/ Binderová 
do 15.1.2020 - návrh 

na diskusiu

Vykonávací pokyn pre kontrolu 

lukostreleckého náradia
Antal / Ďugel 28.2.2020

Vykonávací pokyn pre stavbu trate a cvičnej 

strelnice
Antal / Ďugel 28.2.2020

Manuál na organizáciu súťaže Slovenského 

pohára
Peter Málek / Francu 28.2.2020

Kontrola, či majú členovia SLA 3D, ktorí 

uhradia členské 2020 podpísanú bezpečnostnú 

smernicu a súhlas so spracovaním osob.údajov

Jozef Ďugel, Peter Málek 28.2.2020

Stať sa športovou organizáciou s 

prístupom k materiálnej podpore z 

verejných zdrojov

Zaviesť a udržať poriadok v organizácií SLA 3D
Vykonať inventúru riadiacej dokumentácie 

SLA3D a jej uplatňovania a dodržiavania v praxi
Dušan Francu 31.12.2019

Získať formálny status organizácie pôsobiacej v 

oblasti športu oprávnenej prijímať dotácie z 

verejných zdrojov
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Úprava vonkajších vzťahov s 

lukostreleckými organizáciami
HDH IAA - aktívna spolupráca

Aktívne zapojenie sa do tvorby pravidiel HDH 

IAA
Peter Málek 31.1.2020

Dostať zástupcu SLA 3D do riadiacich štruktúr 

HDH IAA - BOD, ideálne aj do 3D Comm.
Peter Málek 17.11.2020

Rámcová dohoda s Českou 3D lukostřelbou

dohodnúť rámec uznávania licencií našich a ich 

členov na dlhodobej súťaži a na národných 

majstrovstvách

Peter Málek 28.2.2020

Rámcová dohoda s Poľskou 3D lukostřelbou

dohodnúť rámec uznávania licencií našich a ich 

členov na dlhodobej súťaži a na národných 

majstrovstvách

Peter Málek 28.2.2020

Rámcová dohoda s Rakúskou 3D lukostřelbou

dohodnúť rámec uznávania licencií našich a ich 

členov na dlhodobej súťaži a na národných 

majstrovstvách

Peter Málek 28.2.2020

Rámcová dohoda s Maďarskou 3D 

lukostřelbou

dohodnúť rámec uznávania licencií našich a ich 

členov na dlhodobej súťaži a na národných 

majstrovstvách

Peter Málek 28.2.2020

Historická lukostreľba - možnosť spolupráce 

so SLA 3D

začať teoretické rozhovory o prípadnej možnej 

spolupráci
Dušan Horváth 28.2.2020

SLZ - vymedzenie možností spolupráce Iniciovať stretnutie predsedov Málek - Bužek Peter Málek 28.2.2020

IFAA - zistenie možnosti členstva
zistiť, či a za akých podmienok možno byť 

členom IFAA
Peter Málek 28.2.2020

Vybudovať silnú organizáciu s 

mohutnou členskou základňou 

aspoň 900 členov do konca roka 

2023

Propagácia 3D lukostreľby a SLA 3D online
Zvýšenie počtu prispievateľov - na písanie 

článkov na web aspoň na 4

Málek, Kreutzová, hľadáme 

ďalších
31.3.2020

Založenie Instagramu SLA 3D - o 3D lukostreľbe 

- a nájdenie administrátorov
Žitňanský, Žitňanská 15.1.2020

Založenie Facebookovskej stránky o 3D 

lukostreľbe
Žitňanský, Žitňanská 15.1.2020

Aktívne prispievanie do uzatvretej 

Facebookovskej skupiny SLA 3D

Peter Málek, členovia 

predsedníctva
priebežne



YouTube kanál SLA 3D - propagácia 3D 

lukostreľby videami
Žitňanský, Žitňanská 28.2.2020

Reportáže o 3D lukostreľbe
Málek, Kreutzová, Harabinová, 

hľadáme ďalších
28.2.2020

Propagácia 3D lukostreľby a SLA 3D offline

Výstavný stánok na výstave poľovníctva 

Agrokomplex a halové MSR 2020 21.-

23.2.2020

Riadi Peter M: Harabinová + 

Eliášová - bulletin  | Málek - 

plagát SP | Bejticová+Ivan Filip k 

lukom | Martin Karas | J.Ďugel

21.2.2020

Tlač propagačných letákov, ktoré sa umiestnia 

do predajní lukostrelec.potrieb. A na súťaže 

mimo SP/MSR

Harabinová + Eliášová, distribúcia 

sa dorieši dodatočne
21.2.2020

Výroba propagač. materiálov - nálepka, odznak 

- predajné komisionálne organizátormi súťaží 

(ich ďalší malý príjem, zaplatí len koľko predal)

Zmena loga SLA 3D - zmena za moderné logo 

prezentujúce 3D lukostreľbu
Peter Málek 30.6.2020

Zvýšenie vzdelanostnej úrovne: Vzdelávanie 

trénerov

Zistiť a informovať na webe o možnostiach 

dlhodobého vzdelávania trénerov lukostreľby - 

som zanietený "tréner" klubu bez vzdelania, 

chcem to upgradnúť, postupnosť, čo ma čaká

Antal, Gurová, Kočiš 28.2.2020

Záujemcom o absolvovanie trénerského 

vzdelania pomôcť pri ďalších krokoch

Zvýšenie vzdelanostnej úrovne: Výchova a 

vzdelávanie "inštruktorov" lukostreľby

vypracovanie dlhodobého plánu vzdelávania 

inšturktorov lukostreľby (informačné 

zabezpečenie, vypracovanie modelového 

systému práce s mládežou) školenia 

inštruktorov…

Kurz inštruktorov lukostreľby 2020 - teoretická 

a praktická časť, určené pre vedúcich 

lukostreleckých krúžkov, výmena skúseností 

inštruktorov navzájom

Dušan Horváth

do 15.1. 2020 - zadať 

termín, aby sme dali 

do kalendára

Marián Antal

do 15.1. 2020 - zadať 

termín, aby sme dali 

do kalendára



Zvýšenie vzdelanostnej úrovne: Vzdelávanie 

lukostrelcov 

Sústredenie detí a mládeže s finančnou 

podporou SLA 3D
Marián Antal 18.7.-24.7.2020

Sústredenia detí a mládeže jednotlivých klubov 

- otvoriť dvere pre neklubových záujemcov
Peter Málek 28.2.2020

Poraďme si navzájom - workshop tradičných 

lukostrelcov, prednášky najlepších

Peter Málek, Jozef Ďugel, Dalibor 

Halík
jeseň 2020

2,5 dňové sústredenie dospelých lukostrelcov 

pred MS/ME - s najlepšími z nás + trénermi
2021

Vytvoriť súhrn teoretickej podpory a 

informovanosti na web
Marián Antal

Peter Málek 31.3.2020

lukostrelecký seminár s úspešnými 

zahraničnými trénermi 
2021

Zvýšenie vzdelanostnej úrovne: Vzdelávanie 

rozhodcov

usporiadavať kurz rozhodcov s 2-ročnou 

periodicitou
Dušan Horváth, Tatiana Binderová

15.1.2020 - určiť 

miesto ||| feburár-

marec konanie

Pripraviť súbor požiadavok na činnosť 

rozhodcu počas súťaže
Dušan Horváth, Tatiana Binderová do dátumu kurzu

Zvýšenie vzdelanostnej úrovne: Vzdelávať 

členov o histórií

Pri príležitosti 15. výročia registrácie SLA 3D 

napísať článok o histórií SLA 3D
Viera Majchrovičová, Peter Málek 28.2.2020

Vytvoriť historickú tabuľku najúspešnejšieho 

3D lukostrelca 
Peter Málek 28.2.2020

Vytvoriť historickú tabuľku najúspešnejších 3D 

lukostrelcov na zahraničných MS/ME (HDH, 

IFAA, WA)

Peter Málek, Binderová 28.2.2020

Ocenenie najdôležitejších osôb SLA 3D v 15- 

ročnej histórií
predsedníctvo 17.11.2020

Podpora lukostreleckých klubov: teoretická a praktická podpora klubov

Podpora najlepších, vytvorenie 

reprezentácie SLA 3D ako špičky 

našej 3D lukostreľby

Zákonné definovanie reprezentácie
dľa zákona o športe vykonať kroky k tomu, aby 

sme boli organizácia tvoriaca reprezentáciu

zadefinovať podmienky pre reprezentáciu



Vytvoriť repre základňu, ktorej členom by 

malo byť motiváciou každého

výber najlepších strelcov s ambíciou 

reprezentovať

sústredenia reprezentácie

vypracovať systém podpory reprezentácie

DOSIAHNUŤ VÝBORNÚ KVALITU 

ORGANIZÁCIE SÚŤAŽÍ POD 

HLAVIČKOU SLA 3D

Stanoviť jasné dlhodobé pravidlá, ako bude 

prebiehať výber organizátorov SP

Zorganizovanie výberu klubov s počtom kôl, 

rozdelením kôl po regiónoch
Peter Málek 17.11.2019 17.11.2019

Stanovenie fixného algoritmu výberu klubov, 

aby bol spravodlivý výber do budúcnosti
Peter Málek 17.11.2019 17.11.2019

Zabezpečiť včasnosť a dostatočnosť informácií 

o SP/MSR pre súťažiacich
Súťažný kalendár - SP rozplánovať Peter Málek 17.11.2019

30.11.2019 - doplnené aj 

ostatné súťaže

Zverejniť podmienky k súťaži SP Peter Málek 28.2.2020

Súťažný kalendár všetky súťaže Peter Málek, Jana Harabinová 31.12.2019

 základné nahodenie, 

potom priebežne 

vybavovať

Výber a nominovanie hlavných rozhodcov na 

SP
Dušan Horváth

priebežne mesačne 

až do októbra 2020

Naprogramovať funkciu na stránke 

archery3d.sk, ktorá bude generovať email 24 

hodín pred ukončením odhlasovania na súťaži 

o tom, že je ten a ten prihlásený do súťaže.  

Peter Málek, Michal Kurtulík do 15.3.2020

Doprogramovať pre súťažné série údaje na 

správne zadanie údajov na výpočet 

štartovného

Peter Málek, Michal Kurtulík do 15.3.2020

Vyrobiť plagát na SP - aby sa dal použiť už na 

MSR v hale ako propagácia SLA 3D
Peter Málek 31.1.2020 po návrh

Zlepšiť hodnotenie súťaží SP (MSR)
pripraviť podrobnejší a vecnejší formulár pre 

technických delegátov
Dušan Horváth 28.2.2020

Najneskôr týždeň pred konaním SP dodať 

mená 3 technických delegátov na zverejnenie
Dušan Horváth

priebežne na každé 

kolo SP

O hodnotení informovať organizátorov, ako aj 

urobiť krátky "výcuc" na VČS
Dušan Horváth

priebežne a 

17.11.2020



Kontrola bezpečnosti na ostatných súťažiach 

zverejňovaných na stránkach SLA 3D

Vytvoriť systém, akým budú nútení 

organizátori súťaží mimo SP a MSR, aby 

dodržiavali bezpečnostnú smernicu. 

(organizátorom členský klub SLA 3D)

Vytvoriť systém, akým budú nútení 

organizátori ostatných, aby dodržiavali 

bezpečnostnú smernicu. (organizátorom 

nečlenský klub SLA 3D) - platené súťaže


