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U Z N E S E N I E 

 

z 4. zasadnutia ÚR SZVvZ konaného dňa 23. februára 2019 v Bratislave 

  

 

 

Miesto a čas konania: Bratislava, ústredie SZVvZ, dňa 23.2.2019 o 9,00 hod. 

 

Prítomní členovia ÚR: 

Prezident Miroslav Jánoš 

Viceprezident Ing. František Ušák 

člen prezídia Vladislav Bláha 

KZ Žilina Jozef Jancek 

KZ Košice Ing. Karol Hruška 

KZ Banská Bystrica Branislav Gábor 

KZ Trenčín Peter Juríček 

KZ Bratislava Ivan Šimo 

KZ Prešov Ing. Július Priputen 

 

Hostia:  

Ing. František Václavík – kontrolór 

 

Ospravedlnení: 

Z 11 členov ÚR s hlasovacím právom bolo prítomných 9 členov, 2 neprítomní a to: 

KZ Trnava Mgr. Stanislav Hutár ospravedlnený 

KZ Nitra Ing. Marek Petra ospravedlnený 

ÚR je uznášania schopná. 

 

Zapisovateľ: 
Ing. František Ušák 

 

Zvolenie Návrhovej komisie: 

Návrhová komisia bola zvolená v zložení: Ing. František Ušák, Peter Juríček, Július Priputen. 

 

 

ÚR SZVvZ v  zmysle stanov schválila program zasadnutia: 

 

1. Voľba návrhovej komisie – p. Ušák 

2. Kontrola Uznesení – p. Jánoš 

3. Správa kontrolóra – Ing. Václavík 

4. 8. Snem SZVvZ – ústne p. Ing. Ušák 

5. Došlá pošta - p. Jánoš 

6. Inventarizácia k 31.12.2018 – p. Juríček 

7. Zloženie poradných komisií, potvrdenie - p. Bláha 

8. Dotácie na kvalifikačné preteky, členské a návrh rozpočtu 2019 - p. Jánoš 

9. Kalendár 2019 - p. Jánoš a p. Bláha 

10. Smernice, zmeny, doplnky, konečné znenie – p. Bláha 

11. Delegovanie rozhodcov – p. Bláha, p. Lipovský 

12. Terčový materiál pre r. 2019 – p. Jánoš 

13. Rôzne (účasť na zasadnutiach, kalibre, Štatúty, osobné údaje, a. i.) 

 

ÚR SZVvZ sa v zmysle schváleného programu uzniesla nasledovne: 
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1. ÚR berie na vedomie: 

 

1.1. Návrhová komisia bola zvolená v zložení: Ing. František Ušák, Peter Juríček, Július 

Priputen. 

 

1.2. Kontrolu uznesenia z 3.zasadnutia ÚR zo dňa 23.2.2019 s týmto stavom: všetky body 

uznesenia boli splnené. 

 

1.3. Správu kontrolóra o vedení účtovníctva za rok 2017. Zistené nedostatky uvedené v správe 

kontrolóra za rok 2017 vysvetlí prezident vo svojom písomnom stanovisku a predloží ho 

ÚR na nasledujúcom zasadnutí.  

 

1.4. Informáciu o príprave 8. snemu, ktorý sa bude konať zatiaľ navrhnutom termíne 

26.10.2019 (sobota - Budmerice). 

 

1.5. Informáciu o došlej pošte, ktorú predniesol p. Jánoš. 

 

1.6. Informáciu o inventarizácii majetku SZVvZ so stavom k 31.12.2018. 

 

1.7. Zloženie poradných komisií. 

 

1.8. Informáciu o poskytnutých dotáciách na kvalifikačné preteky usporiadaných v rámci 

SZVvZ. Členské pre členov SZVvZ je pre rok 20,- €. Návrh na rozpočet pre rok 2019. 

 

1.9. Informáciu o kalendári streleckých pretekov v roku 2019. 

 

1.10. Spracovanie návrhov úprav smerníc č. 2, 3, 5, 8 a 9 a vykonávacích smerníc pre 

kvalifikačné preteky vo viacboji, trojboji, SZ 58 a REPIKO.  

 

1.11. Informáciu o delegovaní rozhodcov na KP SZVvZ. 

 

1.12. Informáciu o dostupnosti terčového materiálu. 

 

1.13. K bodu Rôzne: 

 Podanú informáciu o účasti členov ÚR na zasadnutiach ÚR. 

 Informácia o kalibroch.  

 Potrebu zabezpečenia súhlasu členov SZVvZ v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 
(GDPR) so spracovávaním osobných údajov. 

 Informáciu o možnosti poskytnutia 2% z daní pre občianske združenie SZVvZ.   

 

 

2. ÚR schvaľuje: 

 

2.1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Ušák, Peter Juríček, Július Priputen. 

 

2.2. Správu kontrolóra za rok 2017. 

 

2.3. Usmernenie k príprave 8. Snemu SZVvZ, ktorý sa bude konať dňa 26. októbra 2019 

v Budmericiach. 

 

2.4. Správu Inventarizačnej komisie majetku SZVvZ ku dňu 31.12.2018. 

 



3 

 

2.5. Dotácie na kvalifikačné preteky v r. 2019 vo výške 1,50 € iba na súťažiaceho člena 

SZVvZ. Výšku členského príspevku na rok 2019 vo výške 20,- €/člen SZVvZ. 

Schvaľujeme rozpočet na r. 2019 s vykonanými úpravami. 

 

2.6. Kalendár streleckých pretekov SZVvZ pre rok 2019. 

 

2.7. Predložené návrhy smerníc č. 2, 3, 5, 8 a 9 a vykonávacie smernice  (VS) pre kvalifikačné 

preteky (KP) vo viacboji, trojboji, SZ 58 a REPIKO s týmito úpravami:  

 

smernica úprava 

Smernice č. 2 

(viacboj) 

- popis terčov vypustiť v 3.2.1., 

- popis polôh u SZ58 vypustiť v 4.2.3, 

- vypustiť prílohu 6 (tabuľky, graf ostáva). 

 

Smernice č. 3 

(všeobec.) 

- doplniť minimálne v 1.5.5.3., 

- 9.1.3. doplniť priemer tŕňa pre vyššie kalibre u kalibrov, 

- vypustiť bod 10.5.1.3.  

 

Smernice č. 5 

(trojboj) 

- vypustiť slovo „jedného“ v 5.3. 

Smernice č. 8 

(SZ 58) 

- vypustiť bod 5.2.8 a 5.3.8. 

Smernice č. 9 

(REPIKO) 

- vypustiť rozmery terčov v 4.3 a 4.4., doplniť „viď. pr. 2“, 

- upraviť text v bode 6.7.  – pažba nesmie byť s oporou, 

- v bode 4.6. doplniť na začiatku text „V rámci jedného KP pre ...“, 

- doplniť v bode 3.2. a 3.3. – slová ŠTANDART a OPEN. 

VS viacboj 

pre rok 2019 

- v bode 2.1 vypustiť text „v termíne do 31.3.2019“, 

- nový bod 2.6. – Usporiadateľ môže povoliť účasť na pretekoch aj iným 

pretekárom. Vo výsledkovej listine súťaže budú uvedení „mimo súťaž“. 

 

VS trojboj 

pre rok 2019 

- v bode 2.1 vypustiť text „v termíne do 31.3.2019“, 

- nový bod 2.3. – Usporiadateľ môže povoliť účasť na pretekoch aj iným 

pretekárom. Vo výsledkovej listine súťaže budú uvedení „mimo súťaž“, 

v bode 6.2. vypustiť text v zátvorke. 

 

VS SZ 58 pre 

rok 2019 

- v bode 2.1 vypustiť text „v termíne do 31.3.2019“, 

- nový bod 2.3. – Usporiadateľ môže povoliť účasť na pretekoch aj iným 

pretekárom. Vo výsledkovej listine súťaže budú uvedení „mimo súťaž“. 

 

VS REPIKO 

pre rok 2019 

- v bode 2.2. vypustiť text „v termíne do 31.3.2019“. 

 

 

  

2.8. Delegovanie rozhodcov na KP bude riešené usporiadateľom pretekov. Podmienka: 

Prioritne hlavný rozhodca bude oslovený z iného kraja prípadne z iného klubu ako je klub 

usporiadateľa daných pretekov. Ak sa nepodarí zabezpečiť usporiadateľovi takýto výber 

rozhodcu, usporiadateľ osloví SZVvZ o delegovanie rozhodcu. Ak usporiadateľovi nebude 

oznámené zo SZVvZ meno delegovaného rozhodcu do 5 dní môže usporiadateľ vybrať 

rozhodcu sám. 

 

2.9. Štatúty športovo-technickej komisie (ŠTK), rozhodcovskej komisie (RK) a zahraničnej 

komisie (ZK). 
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3. Ukladá: 

 

3.1. Prezidentovi spracovať stanovisko – doplnenie údajov k zisteným nedostatkom uvedeným 

v Správe kontrolóra za rok 2017. 

Termín: na najbližšom zasadnutí ÚR. 

 

3.2. Prezídium pripraví zoznam nepotrebného a nefunkčného majetku – predmetov SZVvZ do 

31.8.2019. 

 

3.3. KZ a KVvZ zabezpečiť zaslanie členského do 31.3.2019 na SZVvZ. 

  

3.4. Do 31.3.2019 aktualizovať a sprevádzkovať nový web zväzu. 

 

3.5. Dopracovať smernice č. 2, 3, 5, 8 a 9 v zmysle schválených úprav v bode 2.8. Uznesenia.  

Termín: do 10.3.2019 

 

3.6. Dopracovať vykonávacie smernice pre kvalifikačné preteky vo viacboji, trojboji, SZ 58 

a REPIKO  smernice v zmysle schválených úpravu v bode 2.8. Uznesenia. 

Termín: do 10.3.2019 

 

3.7. Prezídiu SZVvZ na nasledujúce zasadnutie ÚR zaslať materiály emailom členom ÚR min. 

10 kalendárnych dní vopred. 

 

3.8. Prezídiu SZVvZ pokračovať v príprave 8. snemu SZVvZ. 

 

3.9. Prezídium SZVvZ vyzvať Ing. Mareka Petru, aby oznámil členov Rady KZ s lehotou do 

7 dní. Ak zoznam členov Rady KZ nebude zaslaný, Prezídium zašle predsedom KVvZ 

informáciu o nečinnosti a neúčasti ich zástupcu na zasadnutiach ÚR SZVvZ.  

 

3.10. Prezidentovi doručiť účtovné doklady kontrolórovi za rok 2018, tak aby mohli byť 

spracované do najbližšieho zasadnutia ÚR SZVvZ. 

 

 

Návrh uznesenia bol spracovaný návrhovou komisiou. 

Uznesenie ÚR SZVvZ bolo prijaté všetkými prítomnými členmi Ústrednej rady SZVvZ. 

 

 

Za správnosť návrhová komisia: 

 

 

 

 

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

Ing. František Ušák  Peter Juríček  Július Priputen 

 

 

V Bratislave 23.2.2019 

 


