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U Z N E S E N I E 

 

z 5. zasadnutia ÚR SZVvZ konaného 27. februára 2021 v Bratislave 

  

 

Miesto a čas konania:  Ústredie SZVvZ, Hradská 79, Bratislava  

Dátum:  27. 2. 2021, 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. 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:  - 

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. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia úloh z Uznesenia 4. zasadnutia ÚR SZVvZ  v r. 2020 

3. Došlá pošta 

4. Informácia o čerpaní finančných prostriedkov 2020 

5. Sponzoring, partnerská spolupráca 

5.1. vyhodnotenie 

5.2. schválenie provízneho systému 

6. Schválenie rozpočtu na rok 2021 

7. Oboznámenie členov ÚR so závermi spolupráce s MO SR  

8. Školenie rozhodcov – príprava školenia a termíny 

9. Voľba prípravného výboru na IX. Snem SZVvZ 

10. Schválenie navrhovanej Smernice REPIKO 

11. Oboznámenie členov ÚR s navrhovaným projektom na získanie dotácie od MO SR 

12. Schválenie dizajnu nových preukazov 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Schválenie „Uznesenia z 5. zasadnutia ÚR SZVvZ“ 

16. Záver 
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ÚR SZVvZ sa v zmysle schváleného programu uzniesla nasledovne: 

 

1. ÚR berie na vedomie: 

 

1.1. Kontrolu uznesenia zo 4.zasadnutia ÚR zo dňa 12.12.2020 s týmto stavom: 

1.1.1. bod 3.1 – Predsedovi klubu IDPA Stanovi Hladíkovi zaslať podklady k prijatiu 

všetkých členov IDPA do štruktúr zväzu do 31.12.2020 – bod splnený. 

 

1.1.2. bod 3.2 – Zaslať predsedom komisií a ÚR obdržané podklady k pravidlám a 

smerniciam prerokované na ústrednej rade a zaslané na vedenie zväzu od členov 

SZVvZ. Oboznámiť predsedov komisií o termíne stretnutia všetkých členov komisií 

na Hradskej 79 Bratislava dňa 20.2.2021 – prezident do 31.12.2020. – bod bol 

z dôvodu opatrení spojených s COVID-19 presunutý na iný termín. Nový termín bude 

dodatočne včas oznámený. 

 

1.1.3. bod 3.3 – Zverejniť kalendár KP a MS na stránke zväzu. Viceprezident – Ing. 

Rastislav Maršálek do 20.12.2020 - bod splnený. z dôvodu opatrení spojených 

s COVID-19 presunutý na iný termín. Nový termín bude dodatočne včas oznámený. 

 

1.1.4. bod 3.4. Zaistiť schválený termín školenia rozhodcov vo VTSÚ Záhorie na 20.-

21.3.202. prezident zväzu do 20.01.2021 - bod splnený. Z dôvodu opatrení spojených 

s COVID-19 je termín presunutý. Nový termín bude dodatočne včas oznámený. 

Miesto – Príbelce. 

 

1.1.5. bod 3.5. Spracovať formulár GDPR na stránke zväze. Viceprezident – Ing. Rastislav 

Maršálek do 31.12.2020 - bod splnený. 

 

1.1.6. bod 3.6. Vypracovať návrh dizajnu potlače na novom plastovom preukaze člena 

SZVvZ - bod splnený. 

Viceprezident – Ing. Rastislav Maršálek  do 31.12.2020 - bod splnený. 

 

1.1.7. bod 3.7. Výber členského za rok 2021 vo výške 20,-EUR od všetkých členov SZVvZ. 

Predsedovia klubov SZVvZ  do 31.3.2021 - bod priebežne plnený. 

 

1.1.8. bod 3.8. Zaslať zoznam členov ktorí sa zúčastnia za kluby školenia rozhodcov vo 

VTSÚ Záhorie dňa 20.-21.3.2021 – predsedovia oblastí  do 30.01.2021 - bod splnený. 

 

1.2. Kontrolu uznesenia zo 3.zasadnutia ÚR zo dňa 6. júna 2020 s týmto stavom: 

1.2.1. bod 3.1 – Zabezpečiť písomný súhlas členov klubov so spracovávaním osobných 

údajov. 

Plní: predsedovia klubov SZVvZ    Termín: do 31.12.2020 

Stav:  Priebežne plnené 

1.2.2. bod 3.2 – Prezident SZVvZ zabezpečí zaslanie zoznamu chýbajúcich súhlasov GDPR 

zástupcom oblastí za jednotlivé KVvZ. 

Plní: prezident SZVvZ  Termín: do 30.6.2020. 

Stav:  Nesplnené, úloha sa bude plniť podľa bodu 1.2.1. tohto uznesenia. 

1.2.3. bod 3.3 – Zvolanie všetkých komisii s cieľom zistiť ich ochotu aktívne sa zapájať do 

činnosti SZVvZ. 

Plní: prezídium SZVvZ  Termín: do 30.6.2020. 

Stav:  Nesplnený; z dôvodu opatrení ku COVID-19. 

1.2.4. bod 3.4 - Prezídiu SZVvZ priebežne dopracovávať návrh harmonogramu konceptu 

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

Stav: Splnený, finálny návrh predložiť na najbližšom zasadnutí ÚR, ktorý bude 

predložený na sneme SZVvZ. 
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1.3. Informáciu o došlej pošte, ktorú predniesol prezident. 

 

1.4. Informáciu o čerpaní finančných prostriedkov v r. 2020. 

 

1.5. Vyhodnotenie sponzoringu a partnerskej spolupráce s MO SR. 

 

1.6. Vyhodnotenie spolupráce v zmysle dohody s MO SR. 

 

1.7. K bodu Rôzne: 

 informácia o možnosti prenájmu strelnice, 

 informáciu o konanej exekúcii v prospech SZVvZ – pôžička finančných prostriedkov. 
 

2. ÚR schvaľuje: 

 

2.1. Zapisovateľ:   Ing. František Ušák 

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

 

2.2. Označenie KVvZ v tomto tvare, príklad: KVvZ-001-BA (číslo je poradové číslo klubu, BA 

označuje registráciu klubu v príslušnom samosprávnom kraji). 

 

2.3. Odmenu z poskytnutej výšky finančnej podpory v zmysle uzatvorenej zmluvy o reklamnej 

spolupráci alebo o sponzoringu. Odmena je vo výške 20 % z poukázanej finančnej čiastky 

pre sprostredkovateľa.    

 

2.4. Predbežný návrh rozpočtu pre rok 2021 (v prílohe zápisu – nezverejňuje sa). 

 

2.5. Termín doručenia (nie zaslania) súhlasu so spracovávaním osobných údajov členov 

SZVvZ do 31.12.2021, 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 

2022 bude zaslané oznámenie na Políciu SR o ukončení členstva v SZVvZ. BEZ 

VÝNIMKY. 

 

2.6. Vykonať školenie rozhodcov v čo najskoršom termíne po skončení bezpečnostných 

opatrení spojených s COVID-19. 

 

2.7. Platnosť rozhodcovských preukazov – licencií sa predlžuje  do konania nového školenia 

rozhodcov.  

 

2.8. Prípravný výbor k IX. snemu SZVvZ v zložení: 

Predseda: Ing. Michal Kvanta 

Členovia: členovia prezídia SZVvZ 

IX. snem SZVvZ je plánovaný v termíne 23.10. 2021. Účasť na sneme: predseda alebo 

zástupca; delegát snemu bude mať za každých začatú 20-tku členov jeden hlas. 

 

2.9. Predaj služobného auta Renault Mégane. 

Plní: prezident SZVvZ 

Termín: čo najskôr 

 

2.10. Vedenie účtovnej evidencie zväzu v Microsoft Excel. 

Plní: prezident zväzu 

Termín: priebežne 
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2.11. Smernice č. 9/SZVvZ - 2021 k súťaži REPIKO. 

 

2.12. Návrh termínu nasledujúceho zasadnutia ÚR na deň 12.6.2021. 

 

3. Ukladá: 

 

3.1. Predniesť na najbližšom zasadnutí ÚR správu kontrolóra za roky 2019 a 2020. 

Plní: kontrolór SZVvZ 

Termín: na najbližšom zasadnutí ÚR 

 

3.2. Členom ÚR SZVvZ zaslať zoznam rozhodcov. 

Plní: prezident SZVvZ 

Termín: do 10.3.2021 

 

3.3. Zverejniť zoznam KVvZ SZVvZ s platnými názvami KVvZ. 

Plní: prezident a viceprezident pre marketing SZVvZ 

Termín: do 31.3.2021 

 

3.4. Sumarizovať návrhy na členské preukazy (plastové karty) a návrhy pripraviť na najbližšie 

zasadnutie ÚR. 

Plní: viceprezident pre marketing SZVvZ 

Termín: 1 mesiac pred najbližším konaním ÚR 

 

3.5. Spracovať metodiku odmien – provízie za finančný sponzoring  za získanie sponzora pre 

SZVvZ. 

Plní: viceprezident pre marketing SZVvZ v spolupráci 

s kontrolórom SZVvZ 

Termín: do 31.3.2021 

 

3.6. Vykonať školenie rozhodcov čo najskôr po skončení opatrení spojených s COVID-19. 

Plní: Predseda rozhodcovskej komisie v súčinnosti 

s viceprezidentom pre šport 

Termín: do jedného mesiaca po skončení opatrení 

 

3.7. Zabezpečiť písomný súhlas členov klubov so spracovávaním osobných údajov. 

Plní: predsedovia klubov SZVvZ 

Termín: do konca roka 2021 

 

3.8. Prezídiu SZVvZ priebežne dopracovávať návrh harmonogramu konceptu obnovy 

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

 

Uznesenie ÚR SZVvZ bolo prečítané a prijaté prítomnými členmi Ústrednej rady SZVvZ 

podľa hlasovania takto:    za – 9,        proti – 0,        zdržal sa – 0,        neprítomný/í – 0. 

 

 

V Bratislave 27. februára 2021 

 

 

v. r.  v. r. 

Ing. František Ušák 

zapisovateľ 

 Ing. Michal Kvanta 

prezident SZVvZ 

 


