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U Z N E S E N I E 

 

z 2. zasadnutia ÚR SZVvZ konaného dňa 3. marca 2018 v Bratislave 

  

 

 

Miesto a čas konania: Bratislava, ústredie SZVvZ, dňa 3.3.2018 o 9,00 hod. 

 

Prítomní členovia ÚR: 

 Miroslav Jánoš, Vladislav Bláha, Ing. František Ušák, Ivan Šimo, Jozef Jancek, 

Mgr. Stanislav Hutár, Ing. Karol Hruška, Peter Juríček. 

 

Hostia:  RNDr. Milan Stacho, PhD; Ing. Ladislav Balázs; Eduard Lipovský,. 

 

Ospravedlnení:  Ing. František Václavík, Branislav Gábor, Ing. Július Priputen, Ing. Marek 

Petra. 

 

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

schopná. 

 

Zapisovateľ:  Ing. František Ušák 

 

Zvolenie Návrhovej komisie: 

Návrhová komisia bola zvolená v zložení: Ing. František Ušák, Ing. Karol Hruška, Jozef Jancek. 

 

 

ÚR SZVvZ v  zmysle stanov schválila programu zasadnutia: 

 

1. Voľba návrhovej komisie 

2. Informácia o zasadnutí Gamingskej iniciatívy II. a o pripravovaných zasadnutiach v roku 

2018 – Ing. Ladislav Balázs 

3. Kontrola Uznesení 

4. Správa kontrolóra 

5. VII. Snem SZVvZ, diskusné príspevky – p. Jánoš 

6. Inventarizácia k 31.12.2017 – p. Juríček 

7. Zloženie poradných komisií, ústne - p. Jánoš, Bláha 

8. Dotácie na kvalifikačné preteky 2018 - p. Jánoš 

9. Návrh rozpočtu na rok 2018 – p. Jánoš 

10. Kalendár 2018, ústne – p. Jánoš, Bláha 

11. Smernice na 3B, VB, SZ58, REPIKO - zmeny, konečné znenie – p. Stacho, Bláha 

12. 2% odvedených daní – p. Jánoš 

13. Štatúty komisií Športovo-technickej, Rozhodcovská a Zahraničná – p. Ing. Ušák 

14. Delegovanie rozhodcov na kvalifikačné preteky 2018 – p. Lipovský 

15. Terčový materiál pre 2018 – p. Jánoš 

16. Korešpondencia 

17. Rôzne, (kalendár 2019, foto, kalibre, a.i.) 

 

 

ÚR SZVvZ sa v zmysle schváleného programu uzniesla nasledovne: 

 

1. ÚR berie na vedomie: 

1.1. Prednesenú správu o príprave zasadnutia Gamingskej iniciatívy II. a o pripravovaných 

sprievodných akciách. 
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1.2.Kontrolu uznesenia z 1.zasadnutia ÚR zo dňa 16.12.2017 s týmto stavom: všetky body 

uznesenia boli splnené. 

 

1.3. Správu kontrolóra, ktorá bude z dôvodu neprítomnosti kontrolóra prednesená na najbližšom 

zasadnutí ÚR. 

 

1.4. Vyjadrenie prezídia k diskusným príspevkom zo VII. snemu SZVvZ, ktoré budú zverejnené 

na webe do 10.3.2018 – v prílohe č. 1 uznesenia. 

 

1.5. Informáciu o kalendári pretekov na rok 2018. 

 

1.6. Informáciu o možnosti poskytnutia 2% z daní – došlo k zmene čísla IČO: 308446220001. 

Kluby SZVvZ sa vyzývajú k aktívnejšiemu prístupu k možnosti postúpenia týchto 2 % 

z daní v prospech SZVvZ. Tlačivo bude zverejnené na webe SZVvZ. 

 

1.7. Štatúty komisií Športovo-technickej, Rozhodcovskej a Zahraničnej, ktoré boli spracované 

a budú dopracované v konečnom znení po schválení Smernice „Všeobecné pravidlá 

športovo-streleckých súťaží KVvZ“. 

 

1.8. Návrh na delegovanie rozhodcov na kvalifikačné preteky 2018. 

 

1.9. Informáciu o stave tlače terčového materiálu, ktorý je objednaný a po vytlačení bude 

distribuovaný tomu, kto si ho objednal. 

 

1.10. Ponuku ÚVN Ružomberok o možnosti špecializovaných vyšetrení a hospitalizácie 

členom ozbrojených zložiek. Bližšie informácie podá asistent riaditeľa ÚVN Mgr. Ján 

Karabelly, č. tel. 0905 207893, email: jan.karabelly@gmail.com . 

 

1.11.  Z bodu Rôzne: 

 Informáciu o možnosti vytvorenia kalendára na rok 2019 s použitím fotografií 
zhotovených na streleckých pretekoch SZVvZ v roku 2018. Fotografie v priebehu roka 

2018 zasielať v čo najlepšom rozlíšení na adresu: szvvz1@gmail.com . 

 

 

2. Schvaľuje: 

2.1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Ušák, Ing. Karol Hruška, Jozef Jancek . 

 

2.2. Prípravný výbor k zabezpečeniu zasadnutia Gaming II s predbežným termínom 

1. rokovania dňa 20.-23.9.2018 v zložení: Ing. L. Balázs, Miroslav Jánoš, Ing. L. Balázs jr., 

Ing. F. Ušák, Ivan Šimo. Koordinačná porada výboru k príprave zasadnutia Gaming II sa 

bude konať dňa 21.3.2018 o 14,00 hod. na ústredí SZVvZ. Ing. Balázs pripraví predbežný 

rozpočet a informáciu o zabezpečení akcie. 

 

2.3. Správu inventarizačnej komisie majetku SZVvZ ku dňu 31.12.2017. Správa je v prílohe č. 2 

uznesenia.  

 

2.4. Zloženie poradných komisií. Zoznam členov v prílohe č. 3 uznesenia. 

 

2.5. Dotácie na kvalifikačné preteky 2018 vo výške 1,50 € na súťažiaceho člena SZVvZ. 

 

2.6. Návrh rozpočtu na rok 2018 (, ktorý je priložený v prílohe č. 4 pre členov ÚR). 

 

2.7. Smernice a vykonávacie smernice pre trojboj, viacboj, samonabíjaciu zbraň vz. 58, 

REPIKO a výkonnostných tried v zmysle schválených úprav. 

 

mailto:jan.karabelly@gmail.com
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3. Ukladá: 

3.1. Dopracovať štatúty poradných komisií ŠTK, Rozhodcovská a Zahraničná a zaslať ich 

emailom na prezídium podľa pripomienok. 

Vykoná: ŠTK – Karol Hruška,  

RK – Eduard Lipovský,   

Zahraničná – Ing. Ladislav Balázs, ml. 

Termín: do 31.3.2018 

 

3.2. Spracovať návrh Smernice „Všeobecné pravidlá športovo-streleckých súťaží KVvZ“  

Vykoná: Vladislav Bláha, Eduard Lipovský, 

Miroslav Jánoš a ostatní členovia ÚR 

Termín: do najbližšieho zasadnutia ÚR 

 

3.3. Oboznámiť usporiadateľov kvalifikačných pretekov a M-SR s delegovanými rozhodcami za 

účelom overenia účasti nominovaných rozhodcov (k spracovaniu propozícií).  

Vykoná: prezident SZVvZ,  

   predseda rozhodcovskej komisie 

Termín: do 31.3.2018 

 

Návrh uznesenia bol spracovaný návrhovou komisiou, bol prednesený ÚR SZVvZ a bol 

doplnený o pripomienky členov ÚR. 

Uznesenie ÚR SZVvZ bolo schválené všetkými prítomnými členmi Ústrednej rady 

SZVvZ. 

 

Návrhová komisia: 

 

 

 

 

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

Ing. František Ušák  Ing. Karol Hruška  Jozef Jancek 

 

V Bratislave 3. 3. 2018 
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Príloha č. 1 k Uzneseniu ÚR SZVvZ z 3:3:2018 

 

VYJADRENIE K DISKUSNÝM PRÍSPEVKOM ZO VII. SNEMU SZVVZ 

 

V diskusii na VII. Sneme Slovenského zväzu vojakov v zálohe dňa 21.10.2017 odovzdalo 

prihlášku do diskusie 8 diskutujúcich pp. Mgr. Horvát, JUDr. Líška, Ihnát, Buberník, Orihel R., Ing. 

Barna, Frkáň, Ing. Balázs a bez prihlášky pp. Lipovský a Kiš. 

Niektoré diskusné príspevky nepotrebujú odpoveď ich požiadavkami sa zaoberala 

Športovo technická komisia na svojom zasadnutí 13.1.2018 a boli zapracované do Smerníc resp. 

pravidiel. Viaceré diskusné príspevky boli zhodné, opakujú sa a budú zodpovedané postupne 

napr. zverejnenie zoznamu Klubov vojakov v zálohe (Ihnát, Frkáň, Orihel), pripomienka je v 

riešení a raz do roka bude zoznam s členmi aktualizovaný pravdepodobne december alebo 

január nasledujúci rok. 

Pán Ihnát (KVvZ 024 PO) kritizuje vysokú hodnotu v granáte, riešila ŠTK, ostatné v 

riešení. 

Pán Mgr. Horvát (KVvZ 012 BA) kritizoval web-stránku zväzu, nebránime sa tomu, ale 

navrhnite člena, ktorý sa bude zaoberať len touto problematikou a pripravovať operatívne 

príspevky na zverejnenie spolu s fotografiami každý týždeň po kvalifikačných pretekoch. Túto 

mravenčiu prácu musí niekto filtrovať a byť skutočne fundovaný. Myslíme si, že šarvátky o 

pravidlách by mali byť minulosťou novým znením Smerníc a Pravidiel i keď všetkým sa nedá 

vyhovieť. 

Pán JUDr. Líška ( KVvZ 008 BA ) kritizuje chybné materiály a pravopisné chyby, treba 

však zaujať už v zárodku také stanovisko, aby sa chyby odstránili. Plne súhlasíme a budeme 

podporovať myšlienku brannej prípravy na školách, len iniciatíva a požiadavka na spoluprácu pri 

výcviku musí prísť od Ministerstva obrany. Požiadavka na zvýšenie minimálneho počtu členov v 

KVvZ na 10 alebo 15 členov sme podporili (tiež Frkáň, Orihel), ale pri hlasovaní  neprešlo. 

Súhlasíme, ak sa navrhuje zmena Stanov treba k tomu uvádzať i dôvody. 

Pán Orihel R., (KVvZ 088 TT) ako námet na zvýšenie financií uvádza mimoriadnu zbierku 

mimo členského. V súčasnosti sme upravili členské príspevky na 20€, čo nie je až tak vysoká 

položka (1,67€/mesiac) a v budúcom období sa touto myšlienkou bude treba zaoberať. Členské 

známky zatiaľ zabezpečujeme s minimálnymi nákladmi, pri iných formách by boli náklady 

podstatne vyššie. 

Pán Ing. Barna (KVvZ 030 KE) trafil do čierneho v pravom slova zmysle kritikou 

dobrovoľnosti, ktorá nám veľmi chýba, práci v kluboch sa venuje len pár jednotlivcov a tým 

stúpa a klesá úroveň činnosti a ostatní sa len vezú a kritizujú. Info stránka je médium, ktoré len 

kritizuje činnosť zväzu, ale neprináša adekvátne riešenia, jednoznačne sme sa od tejto stránky 

dištancovali a pôvodná stránka zväzu je v riešení. Čo sa týka Smerníc je to drobná práca s citom 

pre pravopis a štylizáciu predkladaných materiálov, kto chce v tomto pomôcť má otvorené 

dvere a bude vítaný. 

Pán Frkáň (KVvZ 018 ZA)mimo iného kritizuje Kalendár, ktorý nie je jednoduché zladiť 

vzhľadom na veľké množstvo pretekov, len si spočítajte celkové množstvo len kvalifikačných  

pretekov a M-SR v počte 45, ďalej medzinárodné, memoriálové, klubové a.p. dospejeme k číslu 

58. Veľmi by pomohlo včasné nahlasovanie organizátormi bez zbytočného upozorňovania na 

termíny. Budúci rok navrhneme znížiť množstvo kvalifikačných pretekov s vopred 

naplánovanými termínmi, ktoré zverejníme pri M-SR vo viacboji. Berieme na vedomie tú 

skutočnosť, že na strelniciach musíte zabezpečiť niektoré preteky prednostne (Turany, Príbelce, 
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Čáčov) ostatné sa dajú termínovo doladiť k spokojnosti organizátorov i pretekárov. K odporu 

spúšte sa zatiaľ nevyjadrujeme a bude predmetom širšej diskusie. Návrh, samostatná kategória 

ženy na kvalifikačných pretekoch pre tento rok neprichádza do úvahy, ale tak isto môžeme 

diskutovať a predložiť ŠTK na riešenie. 

Pán Buberník (KVvZ 095 BA) diskusný príspevok sa niesol v kritickom tóne, kde negoval 

na to čo všetko zväz a ústredná rada urobili a robia a nepomohol s námetmi a riešeniami, čo 

dokázal svojim prístupom a prácou pri zvolení za člena Prezídia v minulosti i teraz, keď sa  

funkcie vzdal. Delegačné počty na snem boli predmetom zasadnutia Ústrednej rady s každým 

predsedom Krajského zväzu boli odsúhlasené, každý vedel aké má počty členov a demokraticky 

na základe zvoleného kľúča a so súhlasom stanovené. Zverejnenie Uznesení KZ na web-stránke 

sme od predsedov nevyžadovali, dobrovoľne zverejnil len KZ BA. O akom zlyhaní práce celej 

Ústrednej rady bola reč, buďme radi, že máme aktívnych dobrovoľných členov, ktorí obetujú 

svoj voľný čas pre činnosť zväzu a  ako odmenu dostanú kritiku. K návrhu zmien Stanov, nič viac 

a nič menej, len bolo navrhované dvojročné prechodné obdobie k zrušeniu KZ, ktoré vlastne v 

súčasnosti nemajú opodstatnenie a najoperatívnejšia organizačná štruktúra bola zväz-klub. KZ 

boli v podstate vytvorené v SZVvZ na komunikáciu so samosprávnymi krajmi pre zabezpečenie 

dotácií na vypracované projekty. Prísun dotácií však bol minimálny, ak vôbec nejaký bol. 

Nevytvorili sme KZ na to, aby sme im odviedli zo zväzu 1€ na člena, aby zorganizovali preteky. 

Pán Ing. Balázs (KVVz 008 BA) prišiel s návrhom zahrnúť do činnosti iné športy. 

V súčasnej dobe používame široký arzenál zbraní (Sz 58, Pi, revolvery, malokalibrovky) a tiež 

sortiment terčového materiálu (papierové, poppery a na súťaž Repiko). Ďalšie pridávanie 

disciplín by bolo nenáležité a viedlo by k predlžovaniu strelieb a zvýšeniu počtu pretekov. 

Pánom Lipovský (KVvZ 002 BA) a Kiš (KVvZ 085 BA) odpovede na ich návrhy boli už 

vyššie zodpovedané. 

 

 

Prezident  SZVvZ 
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Príloha č. 2 k Uzneseniu ÚR SZVvZ z 3:3:2018 
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Príloha č. 3 k Uzneseniu ÚR SZVvZ z 3:3:2018 

 

Zloženie poradných komisií SZVvZ 
 

 

1. Športovo-technická komisia predseda: RNDr. Milan Stacho, PhD 

  členovia: Peter Parízek 

   Jozef Knápek 

   Jana Zdichavská 

   Ing. Karol Hruška 

   Ivan Junas 

   Eva Dolníková 

   Peter Slašťan 

    

    

2. Rozhodcovská komisia predseda: Eduard Lipovský 

  členovia: Ing. Martin Toček 

   Igor Ďurčo 

   Jaroslav Čerman 

   Pavol Beca 

   Andrej Martinec 

    

    

3. Zahraničná komisia predseda: Ing. Ladislav Balázs, jr. 

  členovia: Ing. Ladislav Balázs 

   Ing. Zdenek Šťastný 

    

    

4. Legislatívna komisia  zatiaľ neobsadené 

    

    

    

5. Masmediálna komisia  Ing. Juraj Tomlain 

   Branislav Gábor 

    

    

    

6. Komisia pre prácu s mládežou  Ing. Juraj Oravec, st. 

   PaeDr. Marián Slaničan 

    

    

    

7. Kontrolór  Ing. František Václavík 
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Príloha č. 4 k Uzneseniu ÚR SZVvZ z 3:3:2018 

 

NÁVRH  ROZPOČTU  SZVvZ  NA  ROK  -  2018 

   Predmetný návrh rozpočtu na rok 2018 bol predložený na Ústrednej rade Slovenského zväzu vojakov v zálohe 

(SZVvZ) dňa 3.3.2018 (príloha postúpená iba členom Ústrednej rady SZVvZ). 
      

 


