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U Z N E S E N I E 

z 1. zasadnutia ÚR SZVvZ konanej o 9,00 hod dňa 16.12.2017 v Bratislave 

  

 

Z 11 členov ÚR s hlasovacím právom je prítomných 8 členov, 3 neprítomní. ÚR je uznášania 

schopná. 

 

Prítomní členovia ÚR:  

 Miroslav Jánoš, Vladislav Bláha, Ing. Karol Hruška, Jozef Jancek, Peter Juríček, 

Branislav Gábor, Ivan Šimo, František Ušák 

 

Zapisovateľ:  Eduard Lipovský 

 

Kontrolór:     Ing. František Václavík 

 

Ospravedlnení:     Mgr. Stanislav Hutár, Ing. Marek Petra, Ing. Július Priputen, 

 

Zvolenie Návrhovej komisie: 

Návrhová komisia bola zvolená v zložení: František Ušák, Ivan Šimo, Eduard Lipovský. 

 

 

ÚR SZVvZ v  zmysle stanov schválila programu zasadnutia: 

1. Voľba viceprezidenta - p. Jánoš 

2. Kontrola uznesenia ÚR z 5. 7. 2017 

3. VII. Snem SZVvZ, diskusné príspevky – Jánoš 

4. Inventarizácia – 31.12.2017 – zloženie komisie - Jánoš 

5. Zloženie poradných komisií  - p. Jánoš, Bláha 

6. Dotácie na kvalifikačné preteky 2017 a členské na rok 2018 – Jánoš 

7. Kalendár 2018 – Jánoš, Bláha po dodaní termínov organizátorov 

8. Smernice, zmeny, doplnky, znenie, komisia, zloženie – p. Bláha 

9. 2% odvedených daní – Jánoš 

10. Organizačný a rokovací poriadok – Ing. Ušák 

11. Terčový materiál – 2018 – Jánoš 

12. Korešpondencia 

13. Rôzne,  (Štatút strelnice, kalibre,  a.i ) 

 

 

ÚR SZVvZ sa v zmysle schváleného programu uzniesla nasledovne: 

 

 

1. ÚR berie na vedomie: 

1.1. Kontrolu uznesenia z 9.zasadnutia ÚR zo dňa 5.7.2017 s týmito stavom: body uznesenia 

boli splnené okrem úlohy v bode 4.2, ktorá sa presúva na ďalšie zasadnutie ÚR a úloha 

z bodu 4.6 v plnení. 

 

1.2. Zloženie poradných komisií ostáva v súčasne platnom zložení. 

 

1.3. Informáciu o výške dotácií na kvalifikačné preteky na rok 2017. 
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1.4. Informáciu na poskytnutie 2% z daní – došlo k zmene čísla IČO. Kluby boli vyzvané 

k aktívnejšiemu prístupu k možnosti postúpenia týchto 2 % z daní pre SZVvZ.  

 

1.5. Informáciu o možnosti nahlásení potreby terčov do 31.1.2018. 

 

1.6. Diskusné príspevky zo VII. Snemu boli prerokované Ústrednou radou – časť z nich je 

zapracovaná v návrhu úprav vykonávacích smerníc a organizačná štruktúra SZVvZ bude 

zverejnená na internetovej stránke zväzu po prerokovaní v Prezídiu. Prezident zverejní na 

webe zväzu vyjadrenie za prezídium k diskusným príspevkom zo snemu.  

 

 

2. Schvaľuje: 

2.1. Návrhovú komisiu a voľbu viceprezidenta. 

 

2.2. Na funkciu viceprezidenta SZVvZ  Františka Ušáka. 

 

2.3. Inventarizačnú komisiu k inventarizácii majetku SZVvZ ku dňu 31.12.2017 v zložení: 

predseda Peter Juríček, členovia Ivan Šimo a Milan Andelek. 

 

2.4. Výšku členského príspevku na rok 2018 vo výške 20,- € - splatnosť do 31.3.2018. 

 

2.5. Zrušenie dotácie na činnosť KZ vo výške 1,- €/rok/člen od 1.1.2018. 

 

2.6. Na rok 2018 výšku dotácie na kvalifikačné preteky vo výške 1,50 € na osobu/štart. 

Dotácia je iba na člena SZVvZ. 

 

2.7. Kalendár pretekov na rok 2018. 

 

2.8. Návrh úpravy smerníc SZVvZ pre tieto strelecké disciplíny s platnosťou od 1.januára 

2018 takto : 

 

Viacboj  

- pištoľ: - nástrel len pred prvou položkou – 3 výstrely v čase 2 minúty, 

 - položka 1 až 3 á=5 výstrelov v čase 2 minúty, 

  

- samonabíjacia puška: - nástrel – 3 výstrely v čase 2 minúty, 

 - ľah/stoj/kľak, v každej súťažnej položke á=5 výstrelov v čase 

3 minúty, 

 - použitie ďalekohľadu – počas nástrelu ľubovoľne a až po 

odstrieľaní každej súťažnej položky na povel rozhodcu, 

  

Samonabíjacia puška:  

       (Sa-58) štandard: - pôvodné otvorené mieridlá,  

   - žiadne kompenzátory, brzdy, tlmiče plameňa, 

   - spúšť sa nemeria, 

 pre štandard a open: 

 - nástrel len pred prvou položkou – 3 výstrely v čase 2 minúty, 

 - ľah súťažná položka á=10 výstrelov v čase 5 minút, 

 - stoj súťažná položka á=10 výstrelov v čase 7 minút, 

 - kľak súťažná položka á=10 výstrelov v čase 6 minút, 
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 - použitie ďalekohľadu – počas nástrelu ľubovoľne a až po 

odstrieľaní každej súťažnej položky kontrola na povel rozhodcu, 

  

Trojboj (papagáj):  

 - nástrel len pred prvou položkou – 3 výstrely v čase 2 minúty, 

 - 135P: - I. položka á=5 výstrelov v čase 2 minút 

               II. položka á=5 výstrelov v čase 2 minút 

 - 50/20: - I. položka á=5 výstrelov v čase 2 minút 

                II. položka á=5 výstrelov v čase 2 minút 

 - D-1: - I. položka á=5 výstrelov v čase 2 minút 

             II. položka á=5 výstrelov v čase 2 minút 

 - použitie ďalekohľadu – počas nástrelu ľubovoľne a až po 

odstrieľaní každej súťažnej položky kontrola na povel rozhodcu, 

  

Granát: - body budú v hodnotách 5 a 10 bodov pri zásahu zákopu, 

 - zákop (dopadište) bude o rozmeroch  2 x 1 m a 6 x 3 m. 

 - odhodové čiary sú 20 m (od 55 rokov), 25 m pre mužov (do 55 

rokov) a 15m pre ženy. 

 

2.9. Rokovací poriadok ÚR SZVvZ a Organizačný poriadok ÚR SZVvZ s platnosťou od 

16.12.2017 v zmysle schválených úprav. 

 

2.10. Zverejňovanie Uznesení zo zasadania ÚR. 

 

 

3. Ukladá: 

3.1. Zaslať upravený Rokovací poriadok ÚR SZVvZ a Organizačný poriadok ÚR SZVvZ 

emailom členom ÚR. 

Vykoná: František Ušák 

Termín: do 31.12.2017 

 

3.2. Odstrániť zistené nedostatky zo správy kontrolóra.  

Vykoná: Miroslav Jánoš 

Termín: do najbližšieho zasadnutia ÚR 

 

3.3. Vykonať inventarizáciu majetku SZVvZ so stavom k 31.12.2017 a správu predložiť ÚR.  

Vykoná: komisia 

Termín: na najbližšom zasadnutí ÚR 

 

3.4. Vypracovať návrh štatútu komisie: ŠTK, RK, Zahraničná. 

Vykoná: ŠTK – Karol Hruška 

    RK – Eduard Lipovský 

    Zahraničná – Ing. Ladislav Balázs, ml. 

Termín: do najbližšieho zasadnutia ÚR 

 

3.5. Vykonať rokovanie s RNDr. Stachom o napredovaní a úpravách web stránky SZVvZ.  

Vykoná: prezídium 

Termín: do 31.1.2018 
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3.6. Zaujať stanovisko k diskusným príspevkom zo VII. Snemu a zverejniť na webe SZVvZ. 

Vykoná: prezídium 

Termín: do 28.2.2018 

 

 

Návrh na uznesenie bol spracovaný návrhovou komisiou, bol prednesený ÚR SZVvZ a bol 

doplnený o pripomienky členov ÚR. 

Uznesenie ÚR SZVvZ zo dňa 16.12.2017 bolo schválené všetkými prítomnými členmi 

Ústrednej rady SZVvZ. 

 

 

Návrhová komisia: 

 

 

 

v. r.  v. r.  v. r. 

František Ušák  Ivan Šimo  Eduard Lipovský 

 

 

 

Prezident SZVvZ: Miroslav Jánoš, v. r. 

 

V Bratislave 16. 12. 2017 

 


