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 U Z N E S E N I E 
 

z 1. zasadnutia ÚR SZVvZ po IX. sneme SZVvZ, 

konaného 2. apríla 2022 v Bratislave 

  

 
Miesto a čas konania:  Ústredie SZVvZ, Hradská 79, Bratislava  
Dátum:  02. 04. 2022 od 9:00 hod. 
Prítomní členovia ÚR: 

1. Prezident Ing. Michal Kvanta prítomný 
2. člen prezídia Mgr. Veronika Zimanova prítomná 
3. člen prezídia Ing. Rastislav Maršálek prítomný 
4. člen prezídia Ing. Ladislav Balázs st. prítomný 
5. člen prezídia Robert Kirth prítomný 
6. Oblasť-Bratislava Ivan Šimo ospravedlnený 
7. Oblasť-Stred Jozef Jancek prítomný - Teams 
8. Oblasť-Východ Ing. Karol Hruška prítomný 
9. Oblasť-Západ Mgr. Peter Horvát ospravedlnený 

Prezenčná listina je prílohou uznesenia a nezverejňuje sa. 
 

Hostia:  Ing. František Melicher  - kontrolór SZVvZ – prítomný 
Neprítomný/í: 
Z 9 členov ÚR s hlasovacím právom bolo prítomných 7 členov, 2 neprítomní. 
 
ÚR je uznášania schopná. 
 
ÚR SZVvZ v  zmysle stanov schválila program zasadnutia: 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia úloh z Uznesenia 6. zasadnutia ÚR SZVvZ  v r. 2022 
3. Došlá pošta 
4. Predstavenie nových členov ÚR 
5. Informácie o priebežnom plnení Uznesenia z IX. Snemu SZVvZ 
6. Informácia zo zasadnutia OZ 7 v Piešťanoch 
7. Informácie k „ Vykonávacím smerniciam „ pre rok 2022 
8. Schválenie dotácií na KP a odmeny rozhodcov pre rok 2022 
9. Informácie o priebežnom plnení úhrady členského za 2022 

10. Personálne návrhy na zloženie jednotlivých komisií za všetky oblasti 
11. Návrh a schválenie termínu - školenie rozhodcov  
12. Rôzne  
13. Diskusia 
14. Schválenie „Uznesenia z 1. zasadnutia ÚR SZVvZ“ 
15. Záver 

 
ÚR SZVvZ sa v zmysle schváleného programu uzniesla nasledovne: 
 
Otvorenie ÚR a privítanie prítomných vykonal prezident SZVvZ Ing. Michal Kvanta a v zmysle 
bodu 4 programu zasadania ÚR predstavil nových členov prezídia a ÚR SZVvZ. 
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1. ÚR berie na vedomie: 
 
1.1. Kontrolu uznesenia zo 6.zasadnutia ÚR zo dňa 05. 02. 2022 s týmto stavom plnenia úloh: 

1.1.1. Predniesť na najbližšom zasadnutí ÚR správu kontrolóra za roky 2021 
Plní: kontrolór SZVvZ 
Termín: na najbližšom zasadnutí ÚR 

Úloha z dôvodu podania daňového priznania posunutá na najbližšiu ÚR. 
 

1.1.2. Zabezpečiť výber členského za rok 2022 vo výške 30,- € do 31. 03. 2022  
Plní: predsedovia klubov SZVvZ 
Termín: do 31. 03. 2022 

Úloha priebežne plnená z dôvodu Covidu-19, termín plnenia posunutý do 
30. 04. 2022 

 
1.1.3. Určenie termínu školenia rozhodcov po skončení opatrení spojených s Covidu-19 

Plní: prezident a viceprezident pre marketing SZVvZ 
Termín: na 1. zasadnutí ÚR po IX. Sneme SZVvZ 

Úloha splnená – termín určený na koniec roku 2022 po skončení sezóny, 
najneskoršie do 28. 02. 2023 

 
1.1.4. Zabezpečiť písomný súhlas členov Klubov so spracovaním osobných údajov 

Plní: predsedovia klubov SZVvZ 
Termín: do 30. 06. 2022 

Úloha plnená priebežne 
 

1.1.5. Na emailovú adresu prezidium@szvvz.sk zaslať mená kandidátov do ÚR a delegátov 
za kluby 

Plní: predsedovia klubov SZVvZ 
Termín: do 13. 02. 2022 

Úloha splnená. 
 

1.1.6. Prezidentovi SZVvZ predniesť na IX. Sneme návrhy konceptu obnovy priestorov 
SZVvZ Hradská 79 Bratislava 

Plní: Prezident SZVvZ 
Termín: v deň konania IX. Snemu  

Úloha splnená. 
 

1.1.7. Predniesť návrh dizajnu nových preukazov pre členov SZVvZ platných od roku 2023 
v tvare plastovej karty k odsúhlaseniu na IX. Sneme SZVvZ 

Plní: viceprezident pre marketing 
Termín: v deň konania snemu 

Úloha splnená – schválenie  dizajnu posunuté a dané do kompetencie ÚR 
 

1.1.8. Predniesť na IX. Sneme návrh na úpravu vekových kategórií v streleckých disciplínach 
                                                                      Plní: Jozef Jancek  
                                                                      Termín: v deň konania IX. Snemu 
                Úloha splnená  
  

1.1.9. Predniesť návrh novej koncepcie a systému spracovania smerníc streleckých súťaží 
SZVvZ 
                                                     Plní: Karol Hruška 
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                                                     Termín: v deň konania IX. Snemu 
Úloha splnená. 
 
 

1.1.10. Vyhodnotenie spolupráce s MO SR vrátane poskytnutej dotácie 
                                                                      Plní : Prezídium SZVvZ 
                                                                      Termín : do 20. 02. 2022 
                 Úloha splnená 
 

1.1.11. Návrh na spracovanie žiadosti o dotáciu na projekty z rozpočtu MO SR. 
                                                                  Plní : prezídium SZVvZ 
                                                                  Termín : do 20. 02. 2022  

Úloha splnená. 
 

1.2. Informáciu o došlej pošte, ktorú predniesol prezident. 
 

1.3. Informáciu o priebežnom plnení Uznesenia IX. Snemu predniesol prezident SZVvZ. 
 

Úloha pre predsedov klubov SZVvZ zaslať osobné údaje na „plnú moc“ od prezidenta 
SZVvZ bola v tomto znení zrušená. Na základe právnej analýzy ÚR SZVvZ rozhodla 
o zmene tohto bodu a zaviazania prezidenta SZVvZ vydávať potvrdenia pre všetkých členov 
SZVvZ.  

 
1.4. Návrh dizajnu nových preukazov pre členov SZVvZ platných od roku 2023 v tvare plastovej 

karty k odsúhlaseniu na IX. sneme SZVvZ. 
 

1.5. Informáciu zo zasadnutia OZ 7 v Piešťanoch predniesol prezident SZVvZ – zasadnutia sa 
zúčastnil prezident SZVvZ Ing. Michal Kvanta a viceprezident pre zahraničie Ing. Ladislav 
Balázs. Zasadnutia sa zúčastnil i generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov JUDr. Jakal. 
Prítomní ocenili prácu SZVvZ pod novým vedením a schválenie nových stanov.   

 
Prítomní členovia OZ 7 schválili prijatie SZVvZ do OZ 7, ktoré je premenované na OZ 
7+.   

 
1.6. Informácia k „Vykonávacím smerniciam“ pre rok 2022 – predniesol prezident SZVvZ – 

k plneniu úlohy boli určení noví predsedovia ŠTK po porade s novým viceprezidentom pre 
šport.   
Predseda ŠTK Ing. Martin Böhm sa vzdal funkcie a ŠTK prestala plniť svoju úlohu. ÚR 
rozhodla o novej štruktúre a sfunkčnení tejto komisie.  

 
1.7.   Schválenie dotácií na KP SZVvZ a odmeny rozhodcov – ÚR pre rok 2022 schválila    

   dotácie vo výške 2,- € na pretekára za každú absolvovanú disciplínu KP SZVvZ.   
   Odmeňovanie rozhodcov je v kompetencií usporiadateľov KP SZVvZ.   

 
1.9.   Informácia o priebežnom plnení výberu členského za rok 2022 – predniesol prezident     

   SZVvZ – ku dňu konania ÚR SZVvZ splnilo úlohu výberu členského 24 klubov    
   a samostatne cca 30 členov SZVvZ z ďalších klubov  
 

1.10. Personálne návrhy na zloženie jednotlivých komisií za všetky oblasti – ÚR SZVvZ 
predložila návrhy na vedenie jednotlivých komisií, kde zaviazala predsedov týchto komisií       
o predloženie návrhov na zloženie týchto komisií. 
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1.11. Termín školenia rozhodcov – ÚR schválila termín školenia rozhodcov koncom roka 2022, 
najneskoršie však 28. 02. 2023 

 
1.12. Rôzne 

• Diskusia a návrhy na vyplácanie cestovného – Kvanta, Melicher,  
• Účtovanie SZVvZ – Melicher, Kvanta, Hruška, Maršálek 
• Oboznámenie o pokračovaní práce na novom informačnom a evidenčnom systéme 

SZVvZ – Maršálek   
 
 
2. ÚR schvaľuje: 

 
2.1. Zapisovateľ:   Ing. Michala Kvantu 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

2.2. Nové rozdelenie a zloženie komisií: 
• Rozhodcovská komisia – Predseda komisie – Milan Andelek 
• Športovo-technická komisia: 
o Predseda pre armádne disciplíny – Ing. Milan Daňo ml. 
o Predseda pre dynamické disciplíny – Stanislav Hladík 

 
ÚR schvaľuje štruktúru jednotlivých komisií: 
• Rozhodcovská komisia  - predseda a minimálne dvaja členovia komisie 
• Športovo-technická komisia: 
o sekcia armádnych disciplín – predseda a minimálne dvaja členovia za každú disciplínu 

(viacboj, trojboj, samonabíjacia zbraň) 
o sekcia dynamických disciplín – predseda a minimálne dvaja členovia za každú 

disciplínu (REPIKO, RPC-1, IDPA) 
 
2.3. Úpravu pravidiel REPIKO, RPC-1 a Samonabíjacej zbrane  

 
2.4. Dotácie pre rok 2022 na organizované KP SZVvZ vo výške – 2,- € za pretekára  a za každú 

disciplínu. Odmena rozhodcov je vyplácaná v réžií usporiadateľov jednotlivých KP SZVvZ 
a hradená zo štartovného. 

 
2.5. Cestovné náhrady členov ÚR pre účely zasadnutí ÚR budú riešené nasledovne: 

• Jozef Jancek - 60,- € 
• Ing. Karol Hruška - 90,- €, 
Cestovné náhrady členov ÚR SZVvZ budú riešené individuálne podľa zamerania 
služobnej cesty a však minimálne budú pozostávať, v zmysle Zákona o cestovných 
náhradách č. 283/2002 Z. z., z platného amortizačného koeficientu (v súčasnosti 0,196 € za 
km), plus spotrebované pohonné hmoty a plus prípadné ďalšie náklady (parkovné, 
diaľničná známka, mýto a podobne). 
Cestovné náhrady ostatných členov SZVvZ vyslaných na služobné cesty v rámci plnenia 
úloh SZVvZ budú riešené schváleným koeficientom vo výške 0,25 € za km. 

 
2.6. Zakúpenie účtovného programu pre vedenie účtovníctva SZVvZ a vedenie účtovníctva 

prezidentom SZVvZ od roku 2022. 
 

2.7. Školenie rozhodcov usporiadať najneskoršie do 28. 02. 2023 podľa novoprijatých pravidiel. 
Názov „smernice“ bude nahradený názvom „pravidlá“ a označené budú rokom prijatia 
a označením verzie.  
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2.8. Potvrdenie preukazujúce členstvo v SZVvZ bude vystavovať a vydávať prezident SZVvZ 

ako jediný oprávnený štatutár zväzu. 
 

2.9. ÚR schválila požitie finančných prostriedkov v prípade ich pridelenia z dotácií MO SR. 
 

2.10. Návrh termínu nasledujúceho zasadnutia ÚR na deň 02. 07. 2022   
 

 
3. Ukladá: 

 
3.1. Predniesť na najbližšom zasadnutí ÚR správu kontrolóra za rok 2021. 

Plní: kontrolór SZVvZ 
Termín: na najbližšom zasadnutí ÚR 

 
3.2. Zabezpečiť výber členského za rok 2022 vo výške 30,- € do 30. 04. 2022. 

Plní: Predsedovia klubov SZVvZ 
Termín: do 30. 04. 2022  

 
3.3. Pripraviť školenie rozhodcov podľa nových pravidiel. 

Plní: Predseda rozhodcovskej komisie v súčinnosti 
s viceprezidentom pre športovú činnosť 

Termín: do 28. 02. 2023 
 

3.4. Zabezpečiť písomný súhlas členov klubov so spracovávaním osobných údajov. 
Plní: predsedovia klubov SZVvZ 
Termín: do 30. 06. 2022 

 
3.5. Predložiť návrh zloženia jednotlivých komisii. Z každého zasadnutia komisie zašlú 

predsedovia komisie zápis na prezídium SZVvZ. 
Plní: predsedovia komisií SZVvZ 
Termín: do 31. 05. 2022 

 
3.6. Vybrať a zakúpiť účtovný program pre vedenie účtovníctva SZVvZ 

                                               Plní: prezident SZVvZ, kontrolór SZVvZ  
Termín: do 30. 04. 2022 
 

3.7. Vypracovať vykonávacie smernice pre rok 2022. 
Plní: predsedovia ŠTK pre jednotlivé sekcie 
Termín: 30. 04. 2022 

 
3.8. Uverejniť dokumenty z IX. Snemu SZVvZ a 1. zasadnutia ÚR SZVvZ zo dňa 2. 4. 2022 

Plní: viceprezident pre marketing a komunikáciu 
Termín: do 30. 04. 2022 

 
3.9. Pripraviť a dohodnúť termín stretnutia na MO SR. 

Plní: viceprezident pre vzťahy s rezortami a legislatívu 
Termín: do 31. 05. 2022 

 
3.10. Uverejniť na stránke SZVvZ informáciu – o vydávaní potvrdenia o členstve SZVvZ 

prezidentom SZVvZ. 
Plní: viceprezident pre marketing a komunikáciu 
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Termín: do 30. 04. 2022 
 

 
 
 

Uznesenie ÚR SZVvZ bolo prečítané a prijaté prítomnými členmi Ústrednej rady SZVvZ 
hlasovaním takto:    za – 7,        proti – 0,        zdržal sa – 0,        neprítomní – 2. 
 
V Bratislave 2. apríla 2022 
 
 

                                                                                 
  v. r. 
  Ing. Michal Kvanta 

prezident SZVvZ 
 


