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Zápisnica 

Z výročnej členskej schôdze občianskeho združenia 

Slovenská Lukostrelecká Asociácia 3D 

konanej dňa 17. novembra 2019 vo Zvolene 

 

1. Otvorenie 

 

2. Schválenie programu VČS a konštatovanie uznášaniaschopnost 

 

Celkový počet členov SLA 3D:      697 

Počet členov SLA 3D zastúpených na VČS klubmi + ind. členovia: 463  

% prítomných/zastupovaných členov SLA 3D   66,43 % 

 

Predseda SLA3D Jozef Ďugel konštatoval, že členská schôdza je uznášaniaschopná, keďže je 

prítomná alebo zastúpená nadpolovičná väčšina členov. 

 

Program: 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu VČS a konštatovanie uznášaniaschopnosti  
3. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku 
4. Voľba orgánov snemu 
5. Správa o činnosti SLA3D (Jozef Ďugel, Marián Antal) 
6. Správa o hospodárení SLA3D (Peter Málek) 
7. Revízna správa (Jozef Matejov) 
8. Návrhy na úpravu stanov SLA 3D (Peter Málek) 
9. Voľby orgánov združenia: voľba predsedu, predsedníctva, revízora 

10. Slávnostné vyhodnotenie lukostrelec roka, lukostrelkyňa roka, lukostrelec do 18 rokov  
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) 
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 
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Hlasovanie za schválenie programu (Za/proti/zdržali sa): 463/0/0 

 

3. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku a programu VČS  

 

Členská schôdza schválila rokovací poriadok v znení predloženého návrhu bezo zmien. 

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 463/0/0 

 

4. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku a programu VČS  

 

 Voľba orgánov VČS 

V zmysle schváleného rokovacieho poriadku 

Členská schôdza zvolila v smysle rokovacieho poriadku orgány členskej schôdze: 

Predseda členskej schôdze: Jozef Ďugel   Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 463/0/0 

Zapisovateľ:         Gabriela Sárková      Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 463/0/0 

Overovateľ zápisnice:           Attila Száraz       Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 457/0/6 

Mandátová komisia:         Katarína Žitňanská, Jozef Žitňanský, Peter Málek 

      Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 463/0/0 

Návrhová komisia:        Dušan Horváth           Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 463/0/0 

Volebná komisia: Attila Száraz, Daniela Kubišová, Tatiana Binderová, Zuzana Rédey, Michal 

Samuel       Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 463/0/0 

  

5. Správa o činnosti SLA 3D  

 Schôdzu otvoril Dušan Horváth, Jozef Ďugel, Marián  Antal  

 Jozef Ďugel predniesol ústne správu o činnosti SLA 3D. Predseda skonštatoval, že do organizácie 

pribúdajú noví členovia a to hlavne deti a mládež.  

 Zhodnotil, že celá lukostreľba napreduje a hlavne sa zlepšujú výkony detí   

 Vyzdvihol strelcov, ktorý reprezentovali SK v zahraničí  

 Reprezentáciu na ME, kde sa tiež umiestnili naši strelci  

 SP a MSR sa strieľali podľa pravidiel HDH IAA  

 Veľký prínos pre SP boli aj rozhodcovia  

 Regionálne súťaže prebehli taktiež v poriadku a podľa pravidiel, či už WEST CUP, Južná 5, alebo 

Zimná liga a halové súťaže 

 Poďakoval reprezentácii a za úspechy, ktoré dosiahli naši strelci mimo SK  

 MS SK bolo naozaj výborné – poďakovanie organizátorom - vysoká úroveň 

 Kluby sa výborne zhostili organizácie pretekov 

p. M. Antal:  

 Počas leta prebehlo sústredenie detí pod vedením Mariána Antala (už 4 ročník),  

 snažili sa pripraviť deti aj na ME. Zúčastnilo sa 29 lukostrelcov v spolupráci dvoch inštruktorov 

a dvoch rodičov. 

 Deti boli aj na výlete na hrade  

 Pozvaný bol aj Peter Čeljustka, ktorý rozprával o svojej lukostreleckej ceste  

 Výsledkom je aj to, že tieto deti majú viditeľne lepšie výsledky a to hlavne v kategórii kadetov 
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 Tak isto bodovali aj na ME SR 

 Navrhol do budúcej sezóny, aby výkonnostne lepší strelci strieľali vo vyššej vekovej kategórii 

 

Uznesenie: Členská schôdza schvaľuje správu o činnosti SLA3D za rok 2019 prednesenú predsedom 

SLA3D Jozefom Ďugelom a M. Antalom 

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 459/0/4 

 

6. Správa o hospodárení  

 Správu predniesol Peter Málek, ktorý bol zvolený za hospodára klubu. Správu predniesol 

v spolupráci s účtovníčkou - pani  Ivanou Germanovou  

 Vyzberalo sa 8364,- €  

 Výdavky:  

 Podpora SP – víťaz mal licenciu zadarmo  

 Náklady na licencie, web hosting, poháre na  MSR  a SP, rozhodcovia, cestovné pre predsedu 

a predsedníctvo, sústredenie pre deti, školenie rozhodcov, Web stránka (Kurtulík ) elektronické 

bodovačky ,vedenie účtu, vyznamenie za reprezentáciu, podpora strelcov reprezentácie, členské 

HDH, workshop lukostrelcov   

 Vedenie odsúhlasilo odmeny pre p. Ivanu Grmanovú 100,- €/ rok za vedenie účtovníctva pre SLA 

3D 

 Návrh na založenie účtu pre 2% z daní do SLA 3D  

 

PRÍJMY 2019: plán 2019: skutočnosť:  rozdiel:

výber členského: 7 200,00 €  8 364,00 €  1 164,00 € úhrada l icenci í 697 členov, 12 EUR

podpora víťazov SP 492,00 €-      492,00 €-      -  €           preplatenie l icenci í víťazom SP 2018, 41 víťazov

príjmy z reklamy: 700,00 €      770,00 €      70,00 €       7 rekl .partnerov + platené preteky, rozpis  ďalej

1-razové licencie: 180,00 €      6,00 €          174,00 €-    pre účastníkov SP bez l icencie (zruš i la  sa  možnosť 

Spolu: 7 588,00 €  8 648,00 €  1 060,00 € regis trovať sa  bez l icencie)

ostatné príjmy: 250,00 €      514,47 €      264,47 €    

Lukostr.tábor detí: 2 520,00 €  28 detí  28x90 EUR

130,00 €      2 dospelí  2x90 EUR - 2x25 za pomoc

2 650,00 €  

2%  dane, viazané prostriedky 

deťom
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VÝDAVKY 2019: Plán 2019: skutočnosť:  rozdiel:

Majstrovstvá 

Slovenska 1 000,00 €   1 000,00 €   0,00 poháre na MSR

Slovenský pohár - 

na finále 1 000,00 €   998,18 €      -1,82 poháre na finále SP - na celkové vyhodnotenie

rozhodcovia 8+1 

(75 € na pretek) 750,00 €      600,00 €      -150,00 

8 kôl SP + 2 dni MSR, Samuel Michal odmietol odmenu, 

posúva ju na vzdelavanie a trening nasich najmladsich 

lukostrelcov na rok 2020

hosting web 15,00 €        14,28 €        -0,72 
predseda - 

cestovné 200,00 €      54,60 €        -145,40 vybavovanie 2% dane
rokovanie 

predsednictva, cestovné 

ostatné 400,00 €      200,00 €      -200,00 Odhad: zasadanie starého/nového predsedníctva, VČS...

sústredenie detí 600,00 €      600,00 €      0,00
Sústredenie pod vedením p. Antala (terče, ubytovanie, strava 

školiteľom, cesťáky)

workshop 

lukostrelcov -  €            -  €            0,00
školenie 

rozhodcov -  €            -  €            0,00 plánované s 2-ročnou periodicitou

školenie 

inštruktorov -  €            -  €            0,00

Výročná členská 

schôdza 400,00 €      500,00 €      100,00
Odhad: 45 osôb x 5,50 + 100 EUR nájom miestnosti + občer-

stvenie + obedy pre vyhodnotených "Lukostrelec roka 2019"

spracovanie 

výsledkov -  €            0,00 Peter Málek nepožadoval peniaze

webstránka -  €            -  €            0,00 Michal Kurtulík nepožadoval peniaze

vedenie 

účtovníctvo: 150,00 €      300,00 €      150,00
účtovníctvo Ivana Germanová 100 EUR r.2019, doúčtované 

roky 2018+17 (200 uhr.v apríli)

vedenie účtu 250,00 €      320,00 €      70,00
Odhad: poplatky 1% Trust Pay za online platby + vedenie účtu 

a úhrady, nezrušený účet v TB (84 EUR), k 30.10.:286,91

rezerva 

predsedníctva 500,00 €      56,00 €        -444,00 

rezerva na prípadné podporenie lukostreleckého 

vzdelávacieho podujatia (školenia apod.), 56€ notár - 2% na 

rok 2020

Ples lukostrelcov: 1 000,00 €   279,94 €      -720,06 
Ples zrušený, suma je na odmeňovanie - plakety pre 

vyhodnotenie "Lukostrelec roka 2019"

plachtu Slovenský 

pohár 2019 130,00 €      133,20 €      3,20 tlač 92,20, grafika 41

členské HDH 550,00 €      850,00 €      -300,00 110 licencií HDH na ME HDH IAA - Varín, bolo 160

Daň z príjmov: 180,00 €      106,83 €      73,17 daň z reklamy rok 2018, nižšie vďaka zúčtovaniu účtovníctva

7 125,00 €   6 013,03 €   1 565,63 €-   

 

Uznesenie: Členská schôdza schvaľuje správu o hospodárení SLA3D za rok 2019 prednesenú 

hospodárom SLA 3D - P. Málkom 

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 463/0/0 
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7. Revízna správa 

 Správu predniesol Jozef Matejov, ktorý previedol kontrolu účtovných dokladov ohľadom príjmov 
a výdavkov celej SLA.  

 Vyzdvihol zlepšenie kontroly celého účtovníctva a navrhol rozšírenie revíznej komisie o dvoch 
členov (Gabrielu Sárkovú a Zuzanu Rédey)  

 Pri kontrole účtov neboli zistené žiadne nedostatky a stav pokladne bol ku dňu kontroly 0,- €. 

 Navrhol zjednotiť banky, kvôli poplatkom  

 Peňažný denník je vedený priebežne a neboli v ňom žiadne nezrovnalosti  

 Vyzdvihol prácu jednotlivých komisií, ktoré posúvajú organizáciu dopredu 

 Revízna správa bude zverejnená v prílohe  

Uznesenie: Členská schôdza schvaľuje revíznu správu  SLA3D za rok 2019 prednesenú Jozefom 
Matejovom  

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 463/0/0 
 

8. Návrhy na úpravu stanov SLA 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 spresniť tie ustanovenia Stanov OZ SLA 3D, ktoré sa ukázali počas 

posledných rokoch nedostatočné.  

Pôvodné znenie:  

5.2.4. Výročná aj mimoriadna členská schôdza v riadnom  termíne je uznášaniaschopná, ak je aspoň 

polovica členov združenia osobne  prítomná, alebo preukázateľne zastupovaná zástupcami členských 

klubov.   

Nové znenie 

5.2.4. Výročná aj mimoriadna členská schôdza v riadnom  termíne je uznášaniaschopná, ak je aspoň 

2/5  členov združenia osobne  prítomná, alebo preukázateľne zastupovaná zástupcami členských klubov.   

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 243/129/91 

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. 

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 463/0/0 
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9. Voľby orgánov združenia: voľba predsedu, predsedníctva, revízora 
 

Dušan Horváth informoval, že stanovy SLA 3D určujú minimálny počet členov predsedníctva na 3.  

Dušan Horváth preto navrhol hlasovať o počte členov predsedníctva pre ďalšie volebné obdobie na 3 
členov predsedníctva (vrátane predsedu) 

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 0/463/0 
 

Dušan Horváth preto navrhol hlasovať o počte členov predsedníctva pre ďalšie volebné obdobie na 5 
členov predsedníctva (vrátane predsedu) 

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 463/0/0 

 

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH KANDIDÁTOV NA PREDSEDU SLA 3D: 

 
  

  

Ďugel Jozef, LK Varín 

  
  

Málek Peter Ing., LK Horné Húščie 3D 

  
  

 
  

  

   
  

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH KANDIDÁTOV NA ČLENOV PREDSEDNÍCTVA SLA 3D: 

 
  

  

Antal Marián Ing.arch., LK X- FOCUS Prešov 

 
  

Franců Dušan Ing., Ivanská lukostrelecká družina 

 
  

Harabinová Jana Mgr., LK Epirus 

  
  

Horváth Dušan Ing., LK Hubert Arrows 

  
  

Kočiš Ferdinand Bc., Nimrod 

  
  

Paškuliak Róbert Ing., ARQUITIS Blatnica 

  
  

Vilím Peter, Lukostrelecký klub Dobšiná 
Ďugel Jozef, LK Varín  

  
  

 
  

  

   
  

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH KANDIDÁTOV NA REVÍZORA SLA 3D: 

 
  

  

Matejov Jozef JUDr., 3beč Partizánske 

  
  

Predsedníctvo členskej schôdze konštatovalo, že kandidát na člena predsedníctva SLA3D Peter Vilím nie 
je prítomný a nespĺňa podmienku bodu č. 4 schváleného rokovacieho poriadku: : „Navrhnutí kandidáti 
musia byť prítomní a osobne vyjadriť svoj súhlas s kandidatúrou.“  
Z tohto dôvodu nebol uvedený kandidát zaradený do voľby. 
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Kandidáti dostali priestor na predstavenie, každý 3 min, následne prebehli tajné voľby.  

 

10. Slávnostné vyhodnotenie lukostrelec roka, lukostrelkyňa roka, Lukostrelec do 18 rokov 

Dušan Horváth sa ujal vyhodnotenia a lukostrelcov odmenil predseda SLA 3D Jozef Ďugel spolu 
s Mariánom Antalom. Zoznam ocenených:  
 
Lukostrelec roka 2019 mládež do 18 rokov:  
Marián Chudík  
Ema Hudecová  
 
Lukostrelec roka 2019 „mládež do 18 rokov – nominovaný“ 
Paľko Šulek  
Maroš Tlachač  
 
Lukostrelec roka 2019 – muži  
Ladislav Darázs  
 
Lukostrelec roka 2019 – ženy  
Milada Štefaňáková  
 
Lukostrelec roka 2019 „nominovaný“ 
Ľubomír Králik  
Peter Málek  
Monika Krasňanská  
Katarína Žitňanská  
 
Lukostrelecké  podujatie roka 2019 alebo najlepší lukostrelecký klub  
LK Varín za ME HDH IAA 
 
Lukostrelec roka 2019 – ocenenie za mimoriadne výsledky a reprezentáciu SLA 3D 
Ladislav Kajma, Benjamín Kun, Peter Málek, Marián Chudík, Martin Dragúň 
 
Víťaz internetového hlasovania  
Do 18 rokov – Marián Chudík  
Nad 18 rokov – Ladislav Darázs  
 

11. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov združenia – počet hlasov  

Predseda SLA 3D:  
P. Málek  264 
J. Ďugel  199 
 
Členovia predsedníctva SLA 3D:  
D. Horváth 302 
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J. Ďugel  260 
D. Francu  252 
M. Antal  246 
F. Kočiš  203 
J. Harabinová 194 
R. Paškuliak 161 
 
Revízor:  
J. Matejov  425  

Za nového predsedu SLA 3D bol zvolený:  
Ing. Peter Málek,  narodený: 14.6.1974, rodné číslo: xxxxxxxxxx 
bytom: Hrašné 260, 916 14 Hrašné                          

Za členov predsedníctva SLA 3D boli zvolení: 
Dušan Horváth 
Jozef Ďugel 
Dušan Francu 
Marián Antal 

Za revízora SLA 3D bol zvolený:  
Jozef Matejov 
 

12. Plán činnosti na rok 2020 

Nový predseda SLA 3D – Peter Málek predniesol plán činnosti pre rok 2020:  

 

 Spracovanie platieb za licencie za rok 2020, vydávanie nových licencií a členské preukazy, 

aktualizácia systému vydávania PDF licenčných kartičiek  

 Úhrada medzinárodných licencií HDH IAA pre našich súťažiacich  

 Slovenský pohár: marec – október, 8 kôl 

 5.ročník sústredenie detí a mládeže 

 Majstrovstvá Slovenska SLA 3D 

 Školenie rozhodcov súťaží SLA 3D 

 Finančné zabezpečenie rozhodcov na jednotlivé kolá SP a MSR  

 usporiadať školenie inštruktorov lukostreľby (domáci / zahraniční tréneri / výmena skúseností 

medzi sebou) skorá jar alebo jeseň 2020 

 2. workshop lukostrelcov – vymeňme si skúsenosti navzájom r. 2020/21  || resp. sústredenie 

dospelých lukostrelcov 

 preklad pravidiel HDH IAA, úprava súťažného poriadku, aktualizácia všetkých dokumentov atď.  

 pripraviť stánok na MSR v hale Agrokomplex (bulletin o 3D lukostreľbe s promo na kluby a SLA 3D, 

plagát SP, fotografie 3D lukostreľby – stojan, požičať 3D terče na ukážku...) 

 vytvoriť spolu s trénersko-metodickou komisiou súhrn teoretickej podpory a informovanosti na 

web 

 nezabúdať na históriu našej lukostreľby – umiestniť na web(výsledky MSR, úspešní reprezentanti 
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ME/MS, osobnosti SLA 3D a zakladatelia 3D lukostreľby na Slovensku) – možnosti ocenenia týchto 

ľudí aj osobne  

  Web – upraviť, aby chodil email pred súťažou 24 hodín pred ukončením prihlasovania, že je 

prihlásený. Povinný email (z profilu / zadaný). 

 rokovania so SLZ o prieniku záujmov (uznávanie licencií na niektorých súťažiach) 

 začať aktívne pracovať v HDH IAA – zaujíma nás najmä pripomienkovanie pravidiel HDH pre rok 

2021, je potrebné, aby sa aj SLA 3D stala súčasťou tohto procesu 

 začať pracovať na krokoch, aby bol SLA 3D priznaný status vrámci športu, aký jej patrí (rokovania 

na Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a príslušných inštitúciách) – zistiť možnosti 

podpory zo štátneho rozpočtu, aké vyplynú z toho povinnosti... 

 hľadať ľudí v SLA 3D, ktorí sú ochotní priložiť ruku k dielu, zadeliť ich do tímov, ktoré budú 

pomáhať v jednotlivých úlohách členom predsedníctva  

(hľadáme grafika, programátora, firmu na tlač bulletinov, človeka, ktorý pomôže pri tvorbe bulletinu 

+ zber info, trénerov z klubov, ktorí sa chcú podeliť o skúsenosti,  osoby na podporu PR – rozhovory 

do médií, písanie článkov do časopisov a miestnych médií,  fotografov + kameramanov na promo 3D 

lukostreľby na nete apod.) – všetci záujemcovia aby sa hlásili predsedovi SLA 3D, kvôli zadeleniu do 

pracovných tímov.  

 kontrola dokladov – podpísané bezpečnostné smernice od členov, listiny, celé to prekopať, lebo je 

určite v tom neporiadok 

 

13. Rozpočet SLA 3D pre rok 2020 a jeho naviazanie na plán činnosti  
Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z hospodárenia v roku 2019, z plánu činnosti SLA 3D pre rok 2020, 

zo záverov zasadania predsedníctva SLA 3D pre rok 2020, ako aj z doplnenia na VČS.  Pri 

rozpočtovaní výdavkov sa necháva väčší voľný priestor pre financovanie nešpicifikovaných aktivít 

nového predsedníctva SLA 3D.  

Zámerom je zostaviť vyrovnaný rozpočet pre rok 2020.  

 

Východiská príjmov: 

Cena ročnej licencie SLA 3D – 12 EUR (deti, kadeti, senior, veterán) 

Cena jednorazovej licencie SLA 3D – 6 EUR  (všetky vekové kategórie) 

 

PRÍJMY 2020: plán 2020 rok 2019  rozdiel:

výber členského: 8 400,00 €  8 364,00 €  36,00 licenie 12 EUR, stabilizácia členov SLA 3D, 700 členov

podpora víťazov SP 492,00 €-      492,00 €-      0,00 preplatenie licencií víťazom SP 2019, 41 víťazov

príjmy z reklamy: 700,00 €      770,00 €      -70,00 7 rekl.partnerov + platené preteky, rozpis ďalej

1-razové licencie: 30,00 €        6,00 €          24,00 pre účastníkov SP bez licencie (zrušila sa možnosť 

Spolu: 8 638,00 €  8 648,00 €  -10,00 registrovať sa bez licencie)

ostatné príjmy: 450,00 €      514,47 €      64,47 €       2%  dane, viazané prostriedky deťom  
 

 

 



 
 

10 

Východiská nákladov:  

Preplatenie nákladov hlavnému rozhodcovi na SP:  75 EUR 

Preplatenie nákladov hlavnému rozhodcovi na MSR:  150 EUR 

Naďalej podpora pohármi MSR a finále SP:   2000 EUR 

Nové: podpora organizátorov MSR – hala a vonku 1000 EUR 

Cestovné náhrady na 0,20 EUR / km pre členov predsedníctva a predsedu.  

Výročná členská schôdza SLA 3D týmto schvaľuje, že v rámci vyúčtovania cestovných príkazov pre členov 
predsedníctva a pre predsedu SLA 3D, bude „Účtovná náhrada zahŕňajúca výšku základnej náhrady / 1 
km a prepočet phm / 1 km“ upravená na fixnú sumu 0,20 EUR za 1 km jazdy.  

Zahraničnú služobnú cestu musí pred cestou schváliť väčšinou hlasov predsedníctvo SLA 3D. Zo 
zahraničnej služobnej cesty musí byť vyhotovená správa ešte pred preplatením cestovných náhrad. 

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 463/0/0 

VÝDAVKY 2020: Plán 2020 rok 2019:  rozdiel:

Majstrovstvá 

Slovenska 1 000,00 €   1 000,00 €   0,00 poháre na MSR

Slovenský pohár - 

na finále 1 000,00 €   998,18 €      1,82 poháre na finále SP - na celkové vyhodnotenie

MSR + halové MSR 1 000,00 €   -  €            1 000,00
podpora organizátorovi halových MSR 500 EUR, 

organizátorovi MSR 500 EUR (nákup zvierat, prenájom apod.)

rozhodcovia 8+1 

(75 € na pretek) 750,00 €      600,00 €      150,00 8 kôl SP + 2 dni MSR á 75 EUR na pretek

Cestovné - 

predseda 200,00 €      54,60 €        145,40
Cestovné - 

predsedníctvo 300,00 €      200,00 €      100,00 Odhad: zasadanie starého/nového predsedníctva, VČS...

rezerva 

predsedníctva: 250,00 €      56,00 €        194,00

sústredenie detí 600,00 €      600,00 €      0,00
školenie 

rozhodcov 300,00 €      -  €            300,00
plánované s 2-ročnou periodicitou v párnom roku, stravné pre 

účastníkov, miestnosť, cestovné pre prednášajúcich

workshop/školeni

e inštruktorov/iné 1 400,00 €   -  €            1 400,00 rezerva pre nové predsedníctvo na ďalšie aktivity

Lukostrelec roka 

2020 280,00 €      279,94 €      0,06 vyhodnotenie - plakety apod.

Výročná členská 

schôdza 450,00 €      500,00 €      -50,00 
Odhad: 45 osôb x 5,50 + 100 EUR nájom miestnosti + občer-

stvenie + obedy pre vyhodnotených "Lukostrelec roka 2019"

plachta Slovenský 

pohár 2019 135,00 €      133,20 €      1,80

vedenie 

účtovníctvo: 100,00 €      300,00 €      -200,00 účtovníctvo Ivana Germanová 100 EUR

vedenie účtu 300,00 €      320,00 €      -20,00 
Odhad: poplatky 1% Trust Pay za online platby + vedenie účtu 

a úhrady,  účet v TB zrušený aj 3.štvrťroku (63 EUR)

hosting web 14,28 €        14,28 €        0,00

členské HDH 450,00 €      850,00 €      -400,00 
80 licencií (r.2018 Rakúsko 60 licencií, r. 2019 Slovensko 160 

licencií)

Daň z príjmov: 115,00 €      106,83 €      8,17 daň z reklamy rok 2019

8 644,28 €   6 013,03 €   2 631,25 €    
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Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 463/0/0 

 

14. Diskusia k vopred zaslaným bodom od jednotlivých klubov 

Peter Málek navrhol zmenu stanov a zmenu adresy sídla SLA 3D: 
 
Pôvodné znenie: 

Sídlo združenia je na adrese: Juraja Jánošíka 881, 013 03 Varín, Slovensko. 

 

Nové znenie: 

Sídlo združenia je na adrese: Trnovec nad Váhom 1040, 925 71 

 

Zdôvodnenie:  

Sídlo združenia treba dať na neutrálnu adresu, ktorá nie je spätá s aktuálnym predsedom združenia 

a bude takto slúžiť aj dlhodobo bez nutnosti zmeny.  

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 463/0/0 

Prediskutované boli aj písomné návrhy do diskusie od Petra Bernáta ohľadom zlučovania kategórií senior 
a veterán, zmenu stanov na hlasovanie nad 18r., za emailové hlasovanie členov klubov na VČS, zníženie 
odmien rozhodcov a manželov Žitňanských za preteky v nedeľných termínoch.  
 

15. Vyhodnotenie organizačnej stránky jednotlivých kôl SP a MSR2019 

Správu o vyhodnotení SP podal Dušan Horváth 

Skonštatoval, že účasť je veľmi dobrá v priemere 166 strelcov na súťaž. Šlo o medziročný nárast 

o 4%. Najdôležitejšie je, že bola dodržaná bezpečnosť  a dobre umiestnené terče.  Kluby, ktoré 

preteky usporiadali, boli skúsené a všetky trate boli v peknom prostredí a s dobrým zázemím. 

Športová úroveň našich pretekov je veľmi dobrá. Zhodnotil jednotlivé kolá SP SR podľa technických 

delegátov v %: 

 

1. HH3D Turá Lúka    93,3 % 
2. AC Geronimo Planinka  94,3 a 88,3 % 
3. ŠK Robin Zvolen, Ostrá Lúka  91,0 a 95,8% 
4. LO Malinovo    88,8 a 88,1% 
5. LK Bašta Rimavská Sobota  66,5 a 82,3 % 
6. LK Dobšiná    70,0 a 76,3 % 
7. LK Epirus    96,3% 
8. LK Spišské Vlachy   88,8% 
 
 Pre zaujímavosť Dušan Horváth odprezentoval aj porovnanie štatistiky výkonnosti najsilnejších 
divízií medzi rokmi 2018 a 2019.  
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Úloha pre D. Horvátha – za predsedníctvo SP 2020, aby zabezpečil minimálne 2 -3 hodnotenia od 
technických delegátov, v sezóne 2020 technický delegát bude bez nároku na odmenu. (iniciatíva- Lévay, 
Száraz). Zároveň bolo odporučené, aby v roku 2020 boli v hodnotiacej správe na VČS uvedené pre každú 
súťaž najväčšie pozitíva, aj negatíva daného kola SP. 
 

16. Výber organizátorov SP a MSR 2020 

Peter Málek oboznámil, že výber organizátorov SP a MSR sa navrhuje uskutočniť nasledujúcim 
postupom:  
a/ VČS odhlasuje pravidlá SP a MSR na 2020 
b/ VČS odhlasuje vekové kategórie  
c/ odhlasuje sa počet kôl SP a rozdelenie SP podľa regiónov 
d/ odhlasuje sa univerzálny dlhodobý postup, ako budú vyberať z kandidátov o organizáciu SP a MSR 
e/ odhlasuje sa výška štartovného pre SP a MSR 
f/ uskutoční sa výber vyhovujúcich termínov vybraných kandidátov 
 

Podmienky výberu pre nasledujúci a ďalšie roky:  
 

 Pravidlá pre SP a MSR 2020:  
1a HDH IAA so slovenskými úpravami       Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa):  374/54/35 
1b iné pravidlá 
 
 

 Vekové kategórie:  
 

1a/   ako doteraz:  deti do   12 r 

   kadeti   13 – 17 

   Dospelý:  18-50 

   Veteráni:  51+ 

         

1b/ podľa nových pravidiel HDH IAA od r.2020:   

deti 10-12 

 kadet 13-14   

 junior 15- 17 

 mladý dospelý:  18-21 

 dospelý:  22-50 

 Veteráni:  51+ 

 

Hlasovanie za zmenu vekových kategórií oproti roku 2019: 
Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 152/304/7 
 
Uznesenie: Výročná členská schôdza SLA 3D sa uzniesla, že vekové kategórie pre rok 2020 zostávajú 
nezmenené ako doteraz. ( treba uviesť do súťažného poriadku 2020) 
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Tibor Lévay upozornil, že je potrebné oboznámiť našich záujemcov o MS HDH 2020, že sú tam iné 
vekové kategórie ako v SR. Peter Málek prisľúbil, že dá na stránku k tomu príspevok.  
 
 

 Počet kôl SP a rozdelenie SP podľa regiónov 
 
8 kôl SP sa uskutoční v období: marec – október, vždy 1 kolo do mesiaca, min. 2 týždňový rozostup. 

Rozdelenie sa uskutoční po regiónoch podľa kľúča (3 kolá západ, 3 kolá stred, 2 kolá východ). 

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 463/0/0 
 

 POSTUP, AKO SA BUDE POSTUPOVAŤ PRI VÝBERE KLUBOV 
a/  z výberu sa odstránia kluby, ktoré nemajú aspoň 2 roky skúsenosti s organizáciou súťaží 

a odporučí sa im, aby najskôr skúsili zorganizovať klubové súťaže, zapojili sa do nižších sérií 3DWC, SSP, 

VSP, Južná 5ka apod. Klub s minimálnymi skúsenosťami nie je zárukou kvalitného zorganizovania súťaže.  

b/ z výberu sa odstránia kluby, ktorých hodnotenie zorganizovania ostatnej súťaže SP bolo veľmi 

negatívne a nie je želateľné, aby sa akceptovala taká nízka úroveň súťaže do budúcnosti.   

c/  v danom regióne majú prednosť zorganizovať súťaž SP tie kluby, ktoré za posledné 3 roky 

organizovali SP najmenejkrát (pričom sa rovnocenne započítava aj organizovanie MSR).  

V prípade, že bude zhoda v počte zorganizovaných súťaží, tak na organizovanie bude vybraný ten klub, 

ktorý dostal lepšie hodnotenie technického delegáta na poslednej súťaži SP. Ak nebol niektorý z klubov 

hodnotený technickým delegátom, rozhodne losovanie.  

d/  pokiaľ bude z daného regiónu málo žiadateľov, tak dostane možnosť zorganizovať súťaž klub 
z iného regiónu podľa podmienok z bodu c/ 
 
Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 463/0/0 
 

 

 Výška štartovného na MS  a SP  

Predsedníctvo navrhuje výšku štartovného na rok 2020 

A, štartovné na SP deti 11,- €  kadeti 11,- € dospelí 16,- €  - zľava na štartovné bez stravy 4,-€  

(štartovné zahrňuje 1x plnohodnotný obed – polievka a hlavné jedlo) 

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 447/0/16 
 

B, MS SR   deti 20,- €   kadeti 25,-€     dospelí 35,- € - zľava na štartovné - bez stravy 8,-€ 

(Štartovné zahrňuje 2x plnohodnotný obed – polievka a hlavné jedlo) 

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 328/111/24 

Uznesenie: Členská schôdza schvaľuje uvedené výšky štartovného na rok 2020 
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Pozmeňovací návrh R. Paškuliaka za iné štartovné na MS SR: 20,22,32  a zľava 8 € 

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 114/349/0  pozmeňovací návrh neprešiel  

 

 Návrh Dušana Bindera na výšku licencie do SLA 3D na rok 2020 vo výške 15,- € na každého člena 

asociácie.  

Hlasovanie (Za/proti/zdržali sa): 365/84/14 

 

 Kalendár súťaží:  

 

Kandidáti na MSR (roky organizovania súťaží, navrhovaný termín MSR):  

Archery klub Geronimo, Trnava (SP 2017, 2019)  - 19.-20.9. 2019 

LK Varín    (MSR 2016, SP 2018)  -  august / september 

LK Varín stiahla kandidatúru v prospech Archery klub Geronimo Trnava.  

 

Kandidáti na SP (organizácia SP/MSR za posledné 3 roky, zdôvodnenie vylúčenia kandidatúry):  

 

región ZÁPAD: 

LK Hubert Arrows, Trnovec  (SP 2018) 

Horné Húščie 3D, Myjava  (SP 2017, 2018, 2019) 

Archery klub Geronimo, Trnava (SP 2017, 2019)   - odstúpili, pretože dostali MSR 

Lukostrelecký klub Malinovo  (SP 2018, 2019) 

* 

región STRED: 

KŠL Robin Zvolen   (SP 2018, 2019) - najviac súťaží, eliminácia kandidáta 

ARQUITIS Blatnica   (MSR 2018) 

LK Varín    (SP 2018) 

LK Epirus, Prievidza   (SP 2019) 

Lukostrelecký klub Route 66     - bez skúseností s organizáciou,  

        eliminácia kandidáta 

* 

región VÝCHOD: 

L.K.Bašta Rimavská Sobota   (SP 2017, 2018, 2019)    - najviac súťaží, eliminácia  

        kandidáta 

Spišský Lukostrelecký Klub, Spiš.Vlachy (SP 2018, 2019) 

Lukostrelecký klub, Dobšiná   (SP 2019) 
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VYBRANÉ KLUBY A TERMÍNY SÚŤAŽÍ SP/MSR:   

 

MSR SLA 3D 

AC Geronimo, Planinka - 19.-20.2020 

 

SP SR  

1. Kolo 29.3. 2020 Horné Huščie  

2. Kolo 19.4.2020 LK Epirus  

3. Kolo 23.5.2020 LK Hubert Arrows  

4. Kolo 13.6.2020 LK Arquitis Blatnica  

5. Kolo 18.7.2020 LK Spišské Vlachy  

6. Kolo 22.8.2020 LK Dobšiná  

7. Kolo 5.9.2020 LK Varín  

8. Kolo 10.10.2020 LK Malinovo  

 

Kalendár ostatných súťaží priebežne nahlasovali prítomní zástupcovia klubov. 

 

17. Rôzne, diskusia 
 

 

       

.......................................................                       .......................................................... 

     Gabriela Sárková - zapisovateľ         Attila Száraz – overovateľ zápisnice 


