
UZNESENIE 
zo 7. zasadnutia ÚR SZVvZ konanej o 9,00 hod. dňa 3.12.2016 v Bratislave 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Z 11 členov ÚR s hlasovacím právom je prítomných 8 členov, 3 riadne ospravedlnený, 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, Marek Petra – nový predseda KR Nitra, 
Kontrolór: Ing. František Václavík 
Ospravedlnení členovia ÚR: Ing. Július Priputen, Mgr. Stanislav Hutár, Peter Juríček 
Zasadnutia ÚR sa zúčastnil Mgr. Stanislavom Hutárom vyslaný zástupca KR Trnava p. Ivan 
Junas – bez hlasovacieho práva.  
 
Prezident SZVvZ p.Miroslav Jánoš po privítaní ÚR informoval členov, že Ing. Zdenek Šťastný, 
CSc. kvôli zhoršenému zdravotnému stavu sa vzdáva svojich aktivít vo SZVvZ ako aj postu 
predsedu zahraničnej komisie. Dokumentáciu zatiaľ prevezme člen zahraničnej komisie. 
 
Bola zvolená návrhová komisia v zložení: Ing. Karol Hruška, Ing. Ladislav Balázs 
 
1. Kontrolu uznesení predložený prezidentom SZVvZ p. Miroslavom Jánošom  

ÚR berie na vedomie kontrolu uznesenia, všetky body boli splnené okrem bodu 3. Preto 
ÚR ukladá prezídiu a predsedovi legislatívnej komisie preveriť spôsob odmeňovania 
prezidenta s využitím odmeňovania dôchodcov a zvoliť pre SZVvZ najpriaznivejšiu 
alternatívu.  
Zodpovedá. Prezídium a JUDr. Švec Termín: Najbližšie zasadnutie ÚR  
 

2. Správu kontrolóra  k vedeniu účtovníctva za rok 2015- Ing. František Václavík  
ÚR berie na vedomie správu kontrolóra s pripomienkami. 
ÚR ukladá prezidentovi SZVvZ odstrániť všetky nedostatky uvedené v správe kontrolóra 

• vypracovať stanovisko a vyjadrenie k jednotlivým bodom kontroly vedenia 
účtovníctva za rok 2015  

• priniesť a predložiť kontrolórovi účtovné doklady s nedostatkami 
• Zabezpečiť kópie všetkých účtovných dokladov vystavených po 03.12.2016, ktoré 

by mohli „vyblednúť“ za účelom ich archivovania ako doklad aj pre prípady, keď 
pôvodný originál prestane byť čitateľný 

• Zjednotiť fakturačnú adresu u všetkých zväzových telefónnych čísiel podľa sídla 
zväzu 

• Preveriť všetky zmluvy o reklamách a zmluvné podmienky z pohľadu možnosti 
ich vypovedania v čo najkratšom termíne.  

Zodpovedá: Miroslav Jánoš,              Termín: Najbližšie zasadanie ÚR SZVvZ  
 

3. Inventarizácia majetku SZVvZ k 31.12.2016 – zloženie komisie 
ÚR schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení: predseda Peter Juríček, členovia: Ivan 
Šimo, Milan Andelek, Miroslav Jánoš   
ÚR ukladá: Inventarizačnej komisii doložiť zápis o vykonaní inventarizácie k 31.12.2016 
s inventarizačným súpisom materiálu,  schodkami, prebytkami a návrhom na zrušenie. 

 Zodpovedá: predseda inv. komisie   Termín: Najbližšie zasadanie ÚR SZVvZ 



 
4. Zloženie poradných komisií – predložil prezident p.Miroslav Jánoš 

1. Športovo Technická Komisia – predseda – RNDr. Milan Stacho, CSc. 
   Členovia – Peter Parízek, Jozef Knápek, Milan Daňo,   
   Ing.Karol Hruška, Ivan Junas, Eva Dolníková                   

2. Rozhodcovská komisia – predseda – Ing. Martin Toček 
      Členovia – Ing. Ján Kulich, Igor Ďurčo, Jaroslav Čerman 

3. Legislatívna komisia – predseda – JUDr. Peter Švec 
 
4. Zahraničná komisia – predseda – Ing. Zdenek Šťastný, CSc. – zo zdravotných dôvodov sa   
                                                                                                          vzdal postu  
                          člen – Ing. Ladislav Balázs, jr. 
5.   Masmediálna komisia – Za západné Slovensko – ....................... 
                                             Za stredné Slovensko – Branislav Gábor 
        Za východné Slovensko - ..................... 
6. Komisia pre prácu s mládežou – PaeDr. Marián Slaničan, Juraj Oravec 
7. Kontrolór – Ing. František Václavík 

 ÚR schvaľuje zmeny v existujúcich poradných komisiách. 
 ÚR ukladá predsedom KR doplniť neobsadené miesta v jednotlivých komisiách. Pre    
            prácu v zahraničnej komisie je nutná plynulá znalosť AJ slovom aj písmom ako aj  
            skúsenosti s prácou v niektorých zo zložiek ozbrojených síl. 
 ÚR ukladá prezidentovi preveriť zapojenie R.Maršálka do masmediálnej, lebo  
            zahraničnej komisie. 

Zodpovedá: prezident a predsedovia KR,    Termín: Najbližšie zasadanie ÚR SZVvZ  
 
5. Dotácie na kvalifikačné preteky 2016 a členské na rok 2017 – p.Miroslav Jánoš  
 ÚR berie na vedomie informácie o vyplatených dotáciách na kvalifikačné preteky vo   
            výške 1,5 EUR na štartujúceho pretekára v súťažnej disciplíne po dodaní Správy HR a  
            výsledkovej listiny v roku 2016, ako aj návrh na zmenu vo forme vyplatenia paušálu na  
            usporiadanie kvalifikačných pretekov a M-SR. 
 ÚR schvaľuje členský príspevok na rok 2017 vo výške 15,- EUR/rok   
 
6. Kalendár pretekov pre rok 2017 – Miroslav Jánoš po dodaní termínov organizátorov 

ÚR berie na vedomie kalendár s pripomienkami a s počtom kvalifikačných pretekov   
Viacboj 8, Trojboj 11, SA 58 spresniť, Repiko ako nultý ročník novej disciplíny bez  
dotácie, so záverečnými finálovými pretekmi, tak ako je v návrhu – viď. príloha. 
ÚR ukladá prezidentovi a organizátorom do 15.12.2016 spresniť všetky termíny  
Zodpovedá: Miroslav Jánoš,              Termín: 15.12.2016  

 
7. Smernice, zmeny, doplnky, znenie – p. Eduard Lipovský 
 ÚR berie na vedomie snahu a dôležitosť o zmenu smerníc. Pretože nikomu z členov ÚR   
 neboli v predstihu zaslané žiadne informácie o pripravovaných zmenách aby sa dalo    
 pripraviť na seriózne prerokovanie jednotlivých zmien a ani na ÚR neboli poskytnuté  
 materiály o navrhovaných zmenách k čítaniu pre členov ÚR,. 
 ÚR ukladá: 

• p.Eduardovi Lipovskému do 5.12.2106 zaslať e-mailom všetkým 
členom ÚR všetky navrhované zmeny. 



• Členom ÚR SZVvZ, každý do 15.12.2016 zaslať späť p.Lipovskému 
alebo na adresu SZVvZ svoje stanovisko k navrhovaným zmenám 
písomne – elektronicky.  

 
  8. Návrh rozpočtu na rok 2017 a 2% - prezident p.Miroslav Jánoš 
 Bol predložený návrh rozpočtu v rozsahu jednotlivých položiek bez reálneho vyčíslenia. 
 ÚR berie na vedomie predložené položky rozpočtu pre rok 2017 a vyzýva na propagáciu  
            poukazovania 2% z výšky daňovej povinnosti na účet SZVvZ. 
 ÚR ukladá prezidentovi : 

• doplniť rozpočet o položku reklama, nakoľko v minulom období to predstavovalo 
čiastku 700,-EUR a zároveň ukladá prezidentovi vypovedať zmluvy na reklamu 
ešte pred automatickou prolongáciou. 

• Prepracovať návrh rozpočtu a predložiť ÚR s reálnymi hodnotami  
            Zodpovedá: Miroslav Jánoš,              Termín: Najbližšie zasadanie ÚR SZVvZ 
 
9. Gaming II – 2016 – Ing.Ladislav Balázs, Ing. František Václavík 
 ÚR berie na vedomie prenesené informácie od prezidenta Gamingskej iniciatívy  
 o zrušení zasadania Gaming II na Slovensku v roku 2016, ako aj informácie o snahu   
 organizovať v Septembri 2017, eventuálne v Máji 2018, ako aj správu o vybudovaných   
 nových dobrých vzťahov s novým vedením rezortu.  
 ÚR ukladá viceprezidentovi Ing. Ladislavovi Balázsovi a Ing. Františkovi Václavíkovi     
 udržiavať a rozvíjať tieto vzťahy v prospech SZVvZ, najmä v oblasti účasti na projektoch. 
 Zodpovedá: Ing. Balázs Ladislav             Termín: Priebežne 
 
10. Terčový materiál – 2017 – Miroslav Jánoš 
 ÚR berie na vedomie informácie o terčovom materiály. 
 ÚR ukladá objednať terčový materiál do 31.1.2017 a na každú strelnicu kde sa budú    
            konať kvalifikačné preteky dodať sadu vzorových terčov. Strelnice kde sú organizované  
            kvalifikačné preteky môžu používať len terče dodané SZVvZ. 
 Zodpovedá: Miroslav Jánoš              Termín: 31.1.2017 
 
11. Rôzne, (Snem, školenie rozhodcov, prevádzkový poriadok strelnice, kalibre a.i.) 
 ÚR berie na vedomie predbežný termín snemu v októbri 2017 zatiaľ bez určenia miesta,  
            navrhovaný kľúč delegátov na Snem, obdobne ako doteraz z každého kraja na 50 členov 1  
            delegát so stavom k 31.12.2016.  
 ÚR ukladá predsedom KR zaslať na SZVvZ uznesenie zo zasadnutia každej krajskej rady   
            ako aj konferencie z každého kraja aj s prezenčnou listinou. 
            Zodpovedá: Predsedovia KR                       Termín: Najbližšie zasadanie ÚR SZVvZ 

ÚR ukladá prezidentovi spracovať metodické inštrukcie ku organizovaniu snemu v roku   
2017, ku krajským konferenciám ako aj klubovým schôdzam. Tento materiál zaslať   
všetkým členom ÚR a rovnako sprístupniť na webovej stránke zväzu. 
Zodpovedá: Miroslav Jánoš,              Termín: Najbližšie zasadanie ÚR SZVvZ 

 
Návrhová komisia:                                                                            Prezident SZVvZ 
Ing. Karol Hruška                                                                              p.Miroslav Jánoš, v.r. 
Ing. Ladislav Balázs 


