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UZNESENIE 

z 5. zasadnutia ÚR   SZVvZ  konanej od 9,00 hod. dňa 5.12.2015 v Bratislave 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomní Ing. Balazs, Ing. Hruška, Gábor, Jancek, Jánoš, 

Lipovský, Ing. Priputen, Šimo, Ing. Šťastný, Ing. Václavík , ospravedlnení Mgr. Hutár, 

Juríček.  

 

 

I.           ÚR SZVvZ berie na vedomie : 

 

1. Predložený program 5. zasadnutia ÚR SZVvZ  

2. Správu  inventarizačnej komisie o súpise majetku k inventarizácii. 

3. Správu kontrolóra p. Ing. Václavíka k vedeniu účtovníctva za rok 2013 a prijaté 

opatrenia k odstráneniu zistených nedostatkov. 

4. Informáciu o postupe a rokovaniach k organizovaniu  zasadania Gamingskej Iniciatívy 

II v SR v r.2016 

5. Predložené a prediskutované pripomienky a  návrhy k  „Smerniciam...“ a po ich 

zapracovaní  zo strany STK do príslušných dokumentov, ich UR opätovne prerokuje 

a schváli na najbližšom zasadaní .                              T.: do konca februára 2016 

6. Zloženie existujúcich komisií SZVvZ a poveruje p. Lipovského vedením 

Rozhodcovskej komisie. Ďalšie doplňovanie komisií o nových členov trvá ako úloha 

naďalej. 

7. List D. Krankusa adresovaný UR SZVvZ s tým, že UR sa k nemu vyjadrí po prijatí 

odpovede zo strany MV SR, kam bol jeho obsah postúpený.    

8. Stanovisko Združenia Legis Tellum k pripravovanej legislatíve Európskej komisie 

o zákaze samonabíjacích zbraní, odporúča členskej základni SZVvZ oboznámiť sa 

s týmito dokumentami na linku  http://legistelum.sk „Petícia proti obmedzovaniu 

legálneho vlastníctva a držania zbraní“  a vyjadriť k tejto problematike svoj postoj. 

 

II.        ÚR SZVvZ schvaľuje: 

 

1. Poskytovanie dotácie na kvalifikačné preteky SZVvZ vo výške 1,5 EUR na 

štartujúceho pretekára v súťažnej disciplíne po dodaní Správy HR a Výsledkovej 

listiny. 

2. Kalendár streleckých pretekov pre rok 2016 s počtom kvalifikačných pretekov 

Viacboj 8, Trojboj 11, SA 9 a ďalšími úpravami. Podrobnosti viď Príloha č.1.  

3. Stanovisko UR z  jej  mimoriadneho zasadania zo dňa 24.10. 2015 aj so 

zapracovanými pripomienkami, návrhmi a opatreniami. 

4. Odvody z členských  príspevkov  na rok 2016 vo výške 15 EUR na člena do 

19.3.2016.  

5. Zaradenie obnovy HV vybavenia na sekretariáte SZVvZ ( notebook, tlačiareň, 

modem a pod.)  a internetovej domény do plánu investícií na rok 2016 a poveruje  

Prezídium , aby z predložených ponúk vybralo najvhodnejšiu.  

                                                                                                    T.: do konca januára 2016 

 

III. ÚR SZVvZ ukladá: 

 

       1. Prezidentovi SZVvZ odstrániť nedostatky vo vedení účtovníctva za rok 2013 zistené 

            v správe kontrolóra a informovať o  ich odstránení Prezídium SZVvZ 

http://legistelum.sk/
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2. Prezidentovi SZVvZ  vyzvať p. JUDr Petra Šveca na vyjadrenie sa, či chce pracovať     

      v Legislatívnej komisii SZVvZ a následne na zaslanie jeho CV.  

                                                                                                         Z.: Prezident SZVvZ 

3. Predsedom KZ SZVvZ zaslať na Prezídium SZVvZ zoznam aktívnych rozhodcov  

a záujemcov na tieto posty a navrhnúť z nich delegátku rozhodcov na súťaže v r. 

2016.  

                                                                                                              T.: do 31.12.2015 

4. Predsedovi Rozhodcovskej komisie p. E. Lipovskému vytvoriť z uvedeného zoznamu 

následne delegátku rozhodcov pre rok 2016 a predložiť ju na schválenie UR 

                                                                                                                     T.: do následnej UR  

       5.  Znova  po nesplnení Uznesenia  (  24.10.2015 ), ukladá Ing. Hruškovi nezapočítané 

výsledky z uvedených pretekov a disciplín ( 13.6.2015, Prešov ) pre obidvoch pretekárov 

červene vyznačiť, vysvetliť v legende a nezapočítať do priebežných výsledkov. 

                                                                                                                       T : Ihneď  

  

Príloha č.: 1. Kalendár streleckých pretekov pre rok 2016  

 

Zapísal : Ing. Z. Šťastný                                                           Miroslav  J á n o š, v.r. 

Bratislava : 7.12.2015                                                                   Prezident  SZVvZ 

                                                                                                       

 

 

                                                                                                      

 


