UZNESENIE
zo 8. zasadnutia ÚR SZVvZ konanej o 9,00 hod. dňa 11.03.2017 v Bratislave
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Z 11 členov ÚR s hlasovacím právom je prítomných 9 členov, 2 neprítomní, čiže ÚR SZVvZ
je uznášania schopná.
Prítomní členovia ÚR: Miroslav Jánoš, Ing. Ladislav Balázs, Eduard Lipovský, Ing. Karol
Hruška, Branislav Gábor, Jozef Jancek, Ivan Šimo, Mgr. Stanislav Hutár, Ing. Július Priputen
Kontrolór: Ing. František Václavík
Ospravedlnení neprítomní členovia ÚR: Ing. Marek Petra, p. Peter Juríček
Zvolenie návrhovej komisie: Návrhová komisia bola zvolená v zložení: Ing. Karol Hruška, a
Ing. Ladislav Balázs zapisovateľ.
ÚR SZVvZ sa v zmysle navrhovaného programu uzniesla nasledovne:
1. Kontrolu uznesení predloženú prezidentom SZVvZ p. Miroslavom Jánošom
ÚR berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania s pripomienkami
k nasledovným bodom:
Ad 1.) Odmeňovanie prezidenta
ÚR ukladá kontrolórovi preveriť najpriaznivejšiu alternatívu odmeňovania prezidenta aj
z pohľadu Zákona č.40/1964 v znení neskorších zákonov
Zodpovedá. Ing. František Václavík
Termín: Najbližšie zasadnutie ÚR
Ad 2.) Vysvetlenie ku správe kontrolóra k roku 2015
ÚR ukladá organizátorom pretekov v Michalovciach a v Malackách za rok 2015 odoslať
vyúčtovacie doklady k jednotlivým organizovaným kvalifikačným pretekom v roku 2015.
Zodpovedá. Organizátori z Malaciek a Michaloviec Termín: 15.4.2017
Ad 11.) Strelnice organizujúce kvalifikačné preteky odoslať na SZVvZ vyžiadané
povolenia k prevádzkovaniu strelnice pre danú disciplínu.
Zodpovedajú: strelnice organizujúce KP
Termín: 31.3.2017
Ostatné body uznesenia sú v plnení a ÚR ich berie na vedomie.
2. Správu kontrolóra k vedeniu účtovníctva - Ing. František Václavík
ÚR berie na vedomie stanovisko a vyjadrenie prezidenta k jednotlivým bodom správy
kontrolóra k vedeniu účtovníctva za rok 2015.
ÚR ukladá prezidentovi SZVvZ predložiť účtovné doklady za rok 2016 ku kontrole do
13.5.2017 kontrolórovi, ktorý predloží správu o kontrole ÚR SZVvZ na mimoriadnom
zasadnutí ÚR dňa 1.7.2017.
Zodpovedá: Miroslav Jánoš, / Ing. František Václavík Termín: 13.5.2017 / 1.7.2017
3. Kalendár pretekov 2017 – p. Miroslav Jánoš
ÚR berie na vedomie predložený kalendár pretekov na rok 2017 s doplnkami.
ÚR ukladá členovi prezídia p. Eduardovi Lipovskému doplniť kalendár pretekov
v trojboji o preteky v Hruštíne dňa 26.8.2017 a takto upravený kalendár zverejniť na
webovej stránke SZVvZ.
Zodpovedá: p. Lipovský Eduard
Termín: 20.3.2017

4. Inventarizácia majetku SZVvZ k 31.12.2016 – p. Ivan Šimo
ÚR berie na vedomie inventarizačný zápis s pripomienkami o doplnení.
ÚR ukladá: Inventarizačný zápis doplniť o stavy bankových účtov doložené výpismi
z bánk k 31.12.2016, o stav hotovosti v pokladni k 31.12.2106, pohľadávky a záväzky
k 31.12.2016.
Zodpovedá: Predseda inventarizačnej komisie
Termín: 31.3.2017
5. Zloženie poradných komisií – p. Miroslav Jánoš
ÚR berie na vedomie, že z dôvodu zdravotných problémov Ing. Zdenek Šťastný, CSc. sa
vzdal funkcie predsedu zahraničnej komisie a miesto neho vymenováva doterajšieho
člena Ing. Ladislava Balázsa ml. za nového predsedu zahraničnej komisie SZVvZ.
Zároveň berie na vedomie, že do masmediálnej komisie oslovený p. Maršálek po
výzve prezidenta nereagoval.
ÚR ukladá predsedom KR doplniť neobsadené miesta v jednotlivých komisiách. Pre
prácu v zahraničnej komisii je nutná plynulá znalosť AJ slovom aj písmom ako aj
skúsenosti s prácou v niektorých zo zložiek ozbrojených síl.
Zodpovedá: Predsedovia KR,
Termín: priebežne
6. Členské príspevky na rok 2017 – p. Miroslav Jánoš
ÚR berie na vedomie výšku členského príspevku vo výške 15,- EUR na rok 2017.
ÚR ukladá predsedom klubov poslať členské príspevky na SZVvZ
Zodpovedá: Predsedovia klubov
Termín:31.3.2017
7. Spravodajca 1/2017 – p. Miroslav Jánoš
ÚR berie na vedomie Spravodajcu č.1/2017 s pripomienkami.
8. Návrh rozpočtu na rok 2017 - prezident p. Miroslav Jánoš
ÚR berie na vedomie predložený doplnený vyrovnaný rozpočet na rok 2017.
ÚR neschválila dotáciu na halové preteky v Nitre. (Hlasovanie: 4 za : 5 proti)
ÚR schválila predložený doplnený vyrovnaný rozpočet pre rok 2017. (Hlas: 6 za : 3 proti)
9. delegovanie rozhodcov – p. Eduard Lipovský
ÚR berie na vedomie informáciu o delegovaní rozhodcov na kvalifikačné preteky v roku
2017 s pripomienkami. Platný zoznam rozhodcov ako aj nominácia rozhodcov bude
zverejnený na webovej stránke SZVvZ do 20.3.2017.
10. Smernice, zmeny, doplnky, znenie – p. Eduard Lipovský
ÚR berie na vedomie všetky doteraz predložené pripomienky a ponecháva v platnosti
smernice jednotlivých streleckých disciplín pre rok 2017 bez zmien.
ÚR informuje, že všetky platné smernice k jednotlivým disciplínam budú na webovej
stránke SZVvZ v pdf verzii. Iné verzie môžu byť už neplatné.
ÚR schvaľuje novú disciplínu REPIKO s pripomienkami a k nej Smernicu č.9 ako aj
Vykonávacie smernice pre rok 2017 tak isto s pripomienkami.
ÚR ukladá smernice doplniť o nákres streleckých situácií a umiestniť na webovú stránku
SZVvZ v pdf verzii do 31.3.2017. V priebehu roka ŠTK odborne prepracovať všetky
smernice týkajúce sa novej disciplíny.
Zodpovedá: p. Lipovský Eduard
Termín: 31.3.2017

11. Gaming I – 2017 – Ing. Ladislav Balázs
ÚR berie na vedomie informácie o organizovaní zasadaní Gamingskej Iniciatívy, podľa
doterajších informácií GI I. má byť v termíne 18.- 21.5.2017 v Talianskom meste Gianno
Therma a GI II. v termíne 21.- 24.9.2017 v Prahe.
12. Terčový materiál – 2017 – Miroslav Jánoš
ÚR berie na vedomie informáciu o terčovom materiály.
ÚR ukladá odobrať objednané terče do 30.4.2017.
Zodpovedá: Objednávatelia terčového materiálu pre kvalifikačné preteky
Termín: 31.4.2017
12. Rôzne
ÚR zvoláva VII. Snem SZVvZ dňa 21.10.2017 v Budmericiach.
ÚR zvoláva mimoriadne zasadanie k príprave VII. Snemu v termíne 1.7.2017.
ÚR berie na vedomie návrh predsedu Bratislavského kraja na ochranu zraku pri streľbe
na kovové terče a konštatuje, v smerniciach najviac ohrozenej disciplíny Repiko je
ochrana zraku zapracovaná. Pri streľbe na vzdialenosti do 25 metrov dáva ŠTK na
prehodnotenie zaradiť ochranu zraku aj do iných disciplín.
ÚR upozorňuje všetkých usporiadateľov streleckých pretekov na dodržanie všetkých
bezpečnostných opatrení pri organizovaní a uskutočnení súťažných disciplín.
Návrhová komisia:
Ing. Karol Hruška
Ing. Ladislav Balázs

Prezident SZVvZ
p. Miroslav Jánoš, v.r.

