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U Z N E S E N I E 

 
z 3. zasadnutia ÚR SZVvZ konaného 6. júna 2020 v Bratislave 

  

 
Miesto a čas konania:  Ústredie SZVvZ, Hradská 79, Bratislava  
Dátum:  6. 6. 2020, od 9:00 hod. 
Prítomní členovia ÚR: 

1. Prezident Ing. Michal Kvanta prítomný 
2. člen prezídia Ing. František Ušák prítomný 
3. člen prezídia Ing. Rastislav Maršálek prítomný 
4. člen prezídia Ing. Ladislav Balázs st. (008) prítomný 
5. člen prezídia Vladislav Bláha prítomný 
6. Oblasť Bratislava Ivan Šimo prítomný 
7. Oblasť Stred Jozef Jancek prítomný 
8. Oblasť Východ Ing. Karol Hruška prítomný 
9. Oblasť Západ Mgr. Peter Horvát prítomný 

Prezenčná listina je prílohou uznesenia a nezverejňuje sa. 
 

Hostia:  Ing. František Melicher. 
Neprítomný/í: 
Z 9 členov ÚR s hlasovacím právom bolo prítomných 9 členov, 0 neprítomný/í. 
 
ÚR je uznášania schopná. 
 
ÚR SZVvZ v zmysle stanov schválila program zasadnutia: 
 

1. Úvod 
2. Kontrola plnenia úloh z Uznesenia 2. zasadnutia ÚR SZVvZ zo dňa 22. 2. 2020 
3. Došlá pošta 
4. Schválenie upraveného kalendára pretekov pre rok 2020 

4.1. Prerokovanie a schválenie: 
4.2. Smernica 2020,  
4.3. Smernice č.1 – Činnosť rozhodcov 
4.4. Obsah propozícií kvalifikačných pretekov 

5. Pravidlá súťaže SUPERPOHÁR 
6. Komisie SZVvZ – doplnenie/výmena členov komisií 
7. Členský príspevok pre rok 2021 a termín výberu členského príspevku za rok 2021 
8. Konanie 9. snemu SZVvZ 
9. Dobrovoľný príspevok klubov SZVvZ a jednotlivcov na údržbu budovy SZVvZ 

10. Poukázanie 1 %, 2 % alebo 3 % z daní + Metodické usmernenie 
11. Nové komunikačné rozhranie 
12. Rôzne podľa príspevkov od členov ÚR SZVvZ 
13. Diskusia 
14. Schválenie „Uznesenia z 3. zasadnutia ÚR SZVvZ“ 
15. Záver  
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ÚR SZVvZ sa v zmysle schváleného programu uzniesla nasledovne: 
 
1. ÚR berie na vedomie: 
 
1.1. Kontrolu uznesenia z 2. zasadnutia ÚR zo dňa 22. 2. 2020 s týmto stavom: 

1.1.1. bod 3.1 – začlenenie klubov do jednotlivých oblastí - bol splnený. 
1.1.2. bod 3.2 – harmonogram konceptu obnovy priestorov SZVvZ – návrh predložený na 

zasadnutí dňa 6.6.2020 – splnený a priebežne sa dopracováva. 
1.1.3. bod 3.3 – zverejnenie smerníc č. 7 a 10 – splnený. 
1.1.4. bod 3.4 – súhlas členov klubov so spracovávaním osobných údajov - nie je splnený, 

ostáva v platnosti. 
1.1.5. bod 3.5 – Spracovanie tlačiva na propozície k pretekom – splnené. 
1.1.6. bod 3.6 – Spracovanie Smernice č. 1 Činnosť rozhodcov – splnené. 
1.1.7. bod 3.7 – Pravidlá súťaže SUPERPOHÁR – neboli zverejnené na webe, lebo 

pripomienky nebolo možné zapracovať včas. 
1.1.8. Na webovej stránke SZVvZ upraviť text – splnené. 

 
1.2. Informáciu o došlej pošte, ktorú predniesol prezident. 

 
1.3. Návrh harmonogramu konceptu obnovy priestorov SZVvZ na Hradskej 79 bol pripravený. 

Termín je priebežne plnený. 
 

1.4. Výška členského a spôsob výberu členského príspevku budú riešené na nasledujúcej 
schôdzi ÚR. 

 
1.5. Možnosť dobrovoľného príspevku na konto SZVvZ. 

 
1.6. K bodu Rôzne: 

• úprava emailov v smerniciach, pravidlách a aktívnych dokumentoch, 
• informácia o spojazdnení služobného vozidla. 

 
2. ÚR schvaľuje: 

 
2.1. Zapisovateľ:   Ing. František Ušák. 

Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

2.2. Termín doručenia (nie zaslania) súhlasu so spracovávaním osobných údajov členov 
SZVvZ do 31.12.2020, ktorý zabezpečia predsedovia klubov za všetkých svojich členov. 
Po tomto termíne osoby, ktoré nesúhlasili alebo podpisom nepotvrdili súhlas so 
spracovávaním osobných údajov (GDPR), prestávajú byť členmi SZVvZ a v januári 
2021 bude zaslané oznámenie na Políciu SR o ukončení členstva v SZVvZ. 
BEZ VÝNIMKY. 
 

2.3. Kalendár kvalifikačných streleckých pretekov pre rok 2020 (8 - za, 1 - proti, 0 – zdržal). 
 

2.4. Smernice a dokumenty: Smernicu 2020, Smernicu č. 1 a Smernicu č. 11 Pravidlá súťaže 
SUPERPOHÁR v zmysle pripomienok členov ÚR. 

 
2.5. Metodické usmernenie k výberu podielu dane, ktoré bude distribuované na zástupcov 

oblastí a ktorí ho následné rozošlú predsedom KVvZ za účelom sprehľadnenia možnosti 
poukázania podielu z dane v prospech SZVvZ. Metodické usmernenie je iba pre internú 
potrebu členov SZVvZ. 
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2.6. Vypracovanie jednotného formuláru pre Propozície podľa podkladov zo Smernice č. 3. 
 

2.7. Zloženie komisií SZVvZ 
ÚR odvoláva z funkcie predseda rozhodcovskej komisie Eduarda Lipovského a za 
predsedu rozhodcovskej komisie zvolila Milana Andeleka.  

 
2.8. Predpokladaný termín konania 9. snemu SZVvZ je navrhnutý na 3. apríla 2021. 

 
2.9. Komunikačné kanály členov ÚR  od 1. 7. 2020 riešiť prostredníctvom komunikačnej 

platformy Microsoft 365 Business s ročným poplatkom vo výške cca 1520,- €. 
 (9 - za, 0 - proti, 0 – zdržal). 

 
2.10. Úpravu emailov vo všetkých smerniciach, pravidlách a aktívnych dokumentoch v súlade 

s komunikačnými kanálmi - rozhraním SZVvZ. 
 

2.11. Cestovné paušálne náhrady za cestovné pre členov ÚR pri zasadnutiach ÚR v Bratislave 
vo výške: - zástupca za oblasť - Východ  40,- €; zástupca za oblasť - Stred  30,- €. 
V prípade väčšieho počtu cestujúcich sa paušálna čiastka primerane kráti. 

 
2.12. Návrh termínu nasledujúceho zasadnutia ÚR na deň 7. 11. 2020. 

 
 

3. Ukladá: 
 

3.1. Zabezpečiť písomný súhlas členov klubov so spracovávaním osobných údajov. 
Plní: predsedovia klubov SZVvZ 
Termín: do 31. 12. 2020 
 

3.2. Prezident SZVvZ zabezpečí zaslanie zoznamu chýbajúcich súhlasov GDPR zástupcom 
oblastí za jednotlivé KVvZ. 

Plní: prezident SZVvZ 
Termín: do 30. 6. 2020 

 
3.3. Zvolanie všetkých komisii s cieľom zistiť ich ochotu aktívne sa zapájať do činnosti 

SZVvZ. 
Plní: prezídium SZVvZ 
Termín: do 30. 6. 2020 

 
3.4. Prezídiu SZVvZ priebežne dopracovávať návrh harmonogramu konceptu obnovy 

priestorov SZVvZ na Hradskej 79 a predložiť ho na najbližšom zasadnutí ÚR. 
 
 

Uznesenie ÚR SZVvZ bolo prijaté prítomnými členmi Ústrednej rady SZVvZ podľa 
hlasovania takto:    za – 9,        proti – 0,        zdržal sa – 0,        neprítomný/í – 0. 
 
 
V Bratislave 6. júna 2020 
 
 

v. r.  v. r. 
Ing. František Ušák 

zapisovateľ 
 Ing. Michal Kvanta 

prezident SZVvZ 
 


