
                     
                          Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo - branných aktivít 

Hradská 79, Bratislava 

 

 
 
 

V Bratislave dňa  05.12.2015 
 

 
Súhrnné stanovisko Ústrednej rady SZVvZ k petícii a XV. Majstrovstvám SR 

v streleckom trojboji 
 
 
 Dňa 24.10.2015 ÚR SZVvZ na svojom mimoriadnom zasadnutí po doručení všetkých 
vyžiadaných stanovísk a vyjadrení kompetentných, prerokovala podanú  petíciu za vyvodenie 
dôsledkov vo veci podvodu na 5. KvP v Streleckom trojboji klubov vojakov v zálohe konané 
dňa 13.6.2015 v Prešove. 

Podaná petícia v zmysle zákona mala tak formálne ako aj obsahové nedostatky kvôli 
ktorým by sa ani nemusela riešiť, ale nakoľko poukazovala na možné zhoršenie morálky v 
radách pretekárov, prezídium SZVvZ po oboznamovaní sa vyjadreniami kompetentných 
rozhodlo o zvolaní mimoriadneho zasadania ÚR SZVvZ v tejto veci.. Na toto zasadnutie bol 
pozvaný aj prítomný organizátor petície. 
 
Stanovisko mimoriadnej Ústrednej rady SZVvZ k petícii voči neobvyklému priebehu 5. 
kvalifikačných pretekov v streleckom trojboji KVvZ dňa 13. 6. 2015 v Prešove 
 
Porad. 
číslo Návrh opatrenia podľa petície Riešenie schválené uznesením mimoriadnej Ústrednej 

rady SZVvZ dňa 24. 10. 2015 

1. Anulovať jednotlivcom výsledky dosiahnuté 
na Prešovskom preteku (Hruška, Pavlovčík) 

Výsledky dosiahnuté pretekármi Pavlovčík Pi a Re, 
Hruška Pi, neboli započítané do hodnotenia 
priebežného poradia v streleckom trojboji pre 
nomináciu do majstrovstiev SR v roku 2015. Takéto 
riešenie bolo schválené aj v Prezídiu SZVvZ dňa 10. 
8. 2015. 

2. Vylúčiť z kvalifikácie na MSR 2015 a PH-
BO-BA 2015 (Hruška, Pavlovčík) 

Nominácia pretekárov na M SR 2015 v PH-BO-BA 
2015 bola zostavená bez započítania výsledkov 
menovaných pretekárov. 

3. 
Na rok 2016 udeliť dištanc na účasť v 
kvalifikačných pretekoch v Trojboji (Hruška, 
Pavlovčík) 

Pretože z prešetrených poznatkov priebehu 
predmetných kvalifikačných pretekov neboli 
preukázané pokus o podvod alebo podobné konanie, 
nebol dôvod na udelenie zákazu štartu menovaných 
pretekárov v kvalifikačných pretekoch 2016. 

4. Vylúčiť z orgánov SZVvZ (Rada a ŠTK) 
z dôvodu morálneho zlyhania (Hruška) 

O zrušení mandátu predstaviteľa orgánu SZVvZ je 
oprávnený rozhodnúť ten stupeň riadenia, ktorý 
predstaviteľa ustanovil. V tomto prípade je to Rada 
Krajského zväzu Košického kraja. 

5. Odobrať funkciu aktualizátora priebežných 
výsledkov z dôvodu straty dôvery (Hruška) 

Spracovaním a aktualizáciou priebežných výsledkov 
vo všetkých disciplínach bude od roku 2016 poverený 
iný člen SZVvZ. 

6. Odobrať A-čkovú rozhodcovskú licenciu, 
respektíve ponížiť na C (Magnus) 

Hlavnému rozhodcovi 5. kvalifikačných pretekov 
v streleckom trojboji Ing. Michalovi Magnusovi 
vzhľadom na jeho doterajšiu činnosť a aktivitu 
Prezídium SZVvZ dňa 10. 8. 2015 udelilo 
napomenutie. Rozhodnutie Prezídia schválila aj 
mimoriadna Ústredná rada SZVvZ. 
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7. 
Odobrať Prešovskému klubu právo 
zorganizovať v roku 2016 KvP v Trojboji 
(Filina) 

Po prešetrení dodržania povinností usporiadateľa pri 
organizovaní kvalifikačných pretekov v streleckom 
trojboji neboli zistené nedostatky takého charakteru, 
ktoré by mali vplyv na právo organizovať 
kvalifikačné preteky aj v budúcnosti. 

 
 
Stanovisko mimoriadnej Ústrednej rady SZVvZ k bojkotu majstrovstiev SR 
v streleckom trojboji za účelom vynútenia petičných opatrení: 
 
Porad. 
číslo Predmet bojkotu  Riešenie schválené uznesením mimoriadnej Ústrednej 

rady SZVvZ dňa 24. 10. 2015 

1. 

Odmietnutie štartu na XV. Majstrovstvách SR 
v streleckom trojboji 2015 dňa 26. 9. 2015. 
Štartovať odmietlo v disciplíne PIŠTOĽ 33 
pretekárov a v disciplíne REVOLVER 15 
pretekárov. 

Výsledky, dosiahnuté šiestimi štartujúcimi pretekármi 
v XV. Majstrovstvách SR v streleckom trojboji 2015 
dňa 26. 9. 2015 v disciplínach PIŠTOĽ 
a REVOLVER sú platné a záväzné pre rok 2015.  

 
 

 Zároveň žiadame našich členov, aby dôkladne preštudovali naše Stanovy ako aj všetky 
platné smernice, a v budúcnosti pred tým ako sa podpíšu pod niečo, aby sa presvedčili 
o skutočnom stave riešenia k danému dátumu. Ku dňu vzniku petície už bolo vykonaných 10 
procedúr, viď. príloha, pre zabezpečenie korektného posúdenia udalosti, o ktorých niektorí 
v čase podpísanie petície aj vedeli.  
 ÚR SZVvZ nikdy nebude rozhodovať a vyvodzovať dôsledky na základe 
nekompletných alebo jednostranných informácií a ani sa nedá zastrašovať. 
  
 
  
 
                   Ústredná rada 
          SZVvZ 
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V Bratislave dňa 05.12.2015                                                                   Ústredná rada. 
                                                                                                                       SZVvZ  

Chronológia udalostí 5.KvP v trojboji v Prešove 
 

13.6.2015 Prešov 5. Kvalifikačné preteky v trojboji KVZ 024 Prešov 
16.6.2015 SZVvZ Doručenie sťažnosti od troch pretekárov na 

priebeh 5. KvP v trojboji v Prešove 
Denci, Tušík, Tíža 

4.7.2015 ÚR Plánovaná ÚR ktorá mala riešiť, bola pre 
nedostatočnú účasť preložená na 1.8.2015 

prezident 

27.7.2015 Prezídium Prezídium – príprava ÚR, ktorá mala 
prerokovať sťažnosť – schválené vyžiadanie 
stanovísk od HR - Ing. Magnusa  
a usporiadateľa - Ing. Priputena 

prezídium 

29.7.2015 SZVvZ Zaslaná žiadosť o písomné vyjadrenie 
hlavnému rozhodcovi – Ing. Magnusovi 

prezident 

29.7.2015 SZVvZ Zaslaná žiadosť o písomné vyjadrenie 
usporiadateľovi – Ing. Priputenovi 

prezident  

29.7.2015 SZVvZ Doručené písomné stanovisko od 
usporiadateľa - Ing. Priputena 

Ing. Priputen – 
usporiadateľ 5.KvP 

1.8.2015 ÚR  ÚR opäť nebola uznášania schopná – riešenie 
sťažnosti prechádza do kompetencie prezídia 

prezident 

4.8.2015 SZVvZ Doručenie písomného stanoviska od 
hlavného rozhodcu – Ing. Magnusa 

Ing. Magnus – 
hlavný rozhodca 

10.8.2015 Prezídium Stanovisko prezídia k sťažnosti, vyvodenie 
dôsledkov - neuznanie výsledkov dvoch 
pretekárov, napomenutie hlavného rozhodcu 
-  zaslané všetkým zainteresovaným 

Prezident – Denci, 
Tíža, Tušík, KVvZ 
027 KE, Pavlovčík, 
Hruška, Magnus 

20.8.2015 SZVvZ Doručenie odvolania od Ing. Hrušku Ing. Hruška-pretekár 
23.8.2015  Hruštín Vznik petície – (podpísaný aj členom 

prezídia p.Lipovským, kto 10.8.2015 
podpísal stanovisko prezídia a vedel, že vec 
je v riešení už od prvopočiatku) 

Mgr. Žigray –
organizátor petície 

25.8.2015 SZVvZ Doručenie petície na SZVvZ od organizátora Mgr. Žigray  
27.8.2015 SZVvZ Doručenie odvolania od p. Pavlovčíka p. Pavlovčík-pretekár
2.9.2015 Prezídium Vyžiadanie stanoviska od komisie rozhodcov prezident 
8.9.2015 SZVvZ Doručenie stanoviska od komisie rozhodcov 

v zložení : Ing. Kulich, Tóth, Ďurčo ml. 
Ing. Kulich – 
komisia rozhodcov 

14.9.2015 Prezídium Zaslanie rozhodnutia prezídia odvolávajúcim 
pretekárom – Ing.Hruškovi a p. Pavlovčíkovi 

prezident 

26.9.2015 
 
 

Malacky 
 
 

MSR v streleckom trojboji – bojkotovanie 
pretekov na základe petície, lebo že vraj rada 
SZVvZ v tejto veci nekoná 

Niektorí pretekári  
 
 

26.9.2015 Prezident Požiadavka o zvolanie mimoriadnej ÚR od 
väčšina členov ÚR  

Väčšina členov ÚR 

26.9.2015 Záhorie Diskusia o vzniknutej situácii, podanie 
vysvetlenia čo sa udialo v danej veci od 
doručenia sťažnosti 

Prezídium, Jancek, 
Daňo ml, Žigray 

30.9.2015 SZVvZ Doručenie sťažnosti na prezídium - 
od Ing. Hrušku 

Ing. Hruška 

7.10.2015 Prezídium Dohoda o zvolaní mimoriadnej ÚR SZVvZ  
na 24.10.2015 

prezident 

20.10.2015 Prezídium Príprava mimoriadnej ÚR SZVvZ zvolanej 
na 24.10.2015 

prezident 

 




