UZNESENIE
zo 4. zasadnutia ÚR SZVvZaŠBA zo dňa 29.1.2011-Bratislava
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomní 7, ospravedlnení 4, kontrolór 1, zapisovateľ 1,
predseda KR 1
Nesplnené, alebo čiastočne splnené uznesenia:
a) Predložiť návrh na personálne zloženie komisií SZVvZ – pp. Knápek, Ing. Šťastný,
Ing. Kvanta, Ďurčo
b) Predložiť návrh na personálne zloženie a náplň práce komisie pre prácu s mládežou –
Ing. Kvanta.
c) Vykonať nové voľby predsedov Krajských zväzov SZVvZ a kompletné výsledky
nahlásiť písomne na sekretariát ( TN, BB, TT )

I

ÚR SZVvZ a ŠBA berie na vedomie :
1. Predložený program IV. zasadnutia ÚR SZVvZ s doplnkami
2. Správu kontrolóra Ing. Václavíka a ukladá mu zapracovať do nej pripomienky zo
správy ekonómky za rok 2010 a po prerokovaní na nasledujúcej ÚR SZVvZ ju
zverejniť na internetovej stránke SZVvZ.
3. Informáciu o možnosti uverejnenia informácie o SZVvZ v spolupráci s Maďarským
zväzom vojakov v zálohe MATASZ na stránkach vydavateľstva HM Zrínyi Media
s.r.o v Maďarsku.
4. Informáciu o stave členskej základne SZVvZ za rok 2010
5. Informáciu o organizácii Gaming II v roku 2012 v SR
6. Informáciu o stave terčového materiálu na Hradskej.
7. Informáciu o brigádnickej výpomoci v priestoroch Hradská 79, Bratislava

II.

ÚR SZVvZ a ŠBA schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kalendár streleckých pretekov na rok 2011.
Návrh Vykonávacích smerníc pre viacboj a trojboj a so zapracovanými
pripomienkami ich zaslať prezidentovi a viceprezidentovi SZVvZ.
Návrh Smernice, pravidlá streleckého trojboju SZVvZ a so zapracovanými
pripomienkami ich zaslať prezidentovi a viceprezidentovi SZVvZ
Pokračovanie Príkaznej zmluvy pre prezidenta SZVvZ p. M. Jánoša na rok 2011.
Členský príspevok na rok 2011 vo výške 9 EUR, z čoho 1 EUR bude použité na
činnosť Krajských zväzov SZVvZ podľa stavu ich členskej základne k 30.4.2011.
Návrh rozpočtu SZVvZ na rok 2011 s pripomienkami.
Záväzný výklad uplatňovania niektorých ustanovení smernice pravidiel pre trojboj
a odpoveď na list p. Štefana Buberníka tak, ako ich vypracoval a predniesol p. JUDr.
Líška..

III.

ÚR SZVvZ a ŠBA ukladá:

23. Doterajším predsedom KZ z Trenčína, Banskej Bystrice a Trnavy realizovať
nesplnené uznesenie o výsledkoch volieb a oznámiť výsledky volieb nových predsedov KZ
SZVvZ písomnou formou prezidentovi SZVvZ ( Uznesenie č. III/7 z I. zasadnutia ÚR a č.
III/12 z II. zasadnutia ÚR )
T : ihneď
Z : Predsedovia KZ
24. Vypracovať a preposlať členom ÚR návrh smernice pre organizovanie pretekov pre
deti a mládež v ktorej budú obsiahnuté aj preteky v rôznych druhoch branných športov.
T : 28.2.2011
Z : p. Ing. Kvanta
25. Uverejniť na webovej stránke SZVvZ Vykonávacie smernice pre viacboj a trojboj
a Pravidlá streleckého trojboju ( Smernica č.5 ) so zapracovanými pripomienkami
a doručení prezidentovi.
T : 28.2.2011
Z : p. Jánoš
26. Vyrovnať členské príspevky na rok 2011.
T : 31.3.2011
Z : Predsedovia klubov
27. Nahlásiť najzaslúžilejšieho člena na vyznamenanie OS SR za KZ
T : 28.2.2011
Z : Predsedovia KZ
28. Zabezpečiť maximálne množstvo 2% z odvedených daní pre SZVvZ
T : 31.3.2011
Z: Predsedovia KZ a KVvZ
29. Vypracovať rámcové propozície pre medzinárodné preteky organizované SZVvZ
a odoslať ich predsedovi Komisie pre zahraničné vzťahy Ing. Šťastnému na preklad
a rozoslanie partnerským organizáciám.
T: 28.2.2011
Z: p. Ing. Oťapka
30. Uverejňovať na webovej stránke SZVvZ všetky smernice SZVvZ len v úplnom
znení.
T : Ihneď
Z: Všetci predkladatelia
31. Zrušiť jeden z účtov SZVvZ
T: Ihneď
Z: p. Jánoš
Zapísal : p. Ing. Šťastný
Bratislava : 29.1.2011
Miroslav J á n o š
Prezident SZVvZ

