Zápisnica
zo zasadania výboru športovo streleckého klubu „STRIEBORNÍK“ Zvolenská Slatina, ZV-0097
dňa 19. februára 2016 – Zvolenská Slatina
Prítomní:

Mikuláši, Kubiš, Hanulík, Pavlík st., Pavlík ml.

Ospraved.:

Kulich,

Prizvaní:

Budáč, Terem M. st

Program:
1 Strelnica – dokončenie rozpracovaných prác z brigády
2 Jesenná guľa
3 Strelecký krúžok
4 Plán práce na rok 2016
5 Žiadosť o dotáciu z obce na rok 2016
6 Klubový členský príspevok na rok 2016
7 Členská základňa
8 Čerpanie financií, dotácií v roku 2015
9 Príprava brigády na rok 2016
10 Príprava členskej schôdze 2016
11 Memoriál Stanislava TOPORKU
12 Rôzne

Pavlík st,
Pavlík st.
Pavlík st., Sokáč
Pavlík st.
Pavlík st.
Pavlík st.
Pavlík ml..
Pavlík ml., Mikuláši
Pavlík st., ml.
Pavlík st., Mikuláši
Pavlík st., Terem ml.

K bodu 1:
Strelnica – dokončenie rozpracovaných prác z brigády
Pavlík st. informoval o nedokončených prácach na údržbe strelnice, ktoré sa musia
spraviť v rámci akcie „Jesenná guľa“:
• Dokončiť osadenie šachty na prístupovú cestu
• Opraviť odpadové žľaby na streche prístrešku
K bodu 2:
Jesenná guľa
Pavlík st. termín klubovej akcie „Jesenná guľa“ bude určený podľa počasia. Na začiatku
sa dokončia práce na údržbe strelnice, potom súťaž a posedenie.
Uznesenie:

Výbor ukladá Pavlíkovi st. dokončiť práce na údržbe strelnice podľa bodu 1
počas akcie „Jesenná guľa“.
Termín: v texte
Zodpovedný: Pavlík st.

K bodu 3:
Strelecký krúžok
Sokáč a Pavlík st. stručne informovali o činnosti streleckého krúžku na ZŠ
a podmienkach školy pre krúžok.
Uznesenie:

Výbor ukladá Sokáčovi prerokovať s riaditeľkou školy podmienky pre činnosť
streleckého krúžku na škole.
Termín: 20. 9. 2015
Zodpovedný: Sokáč

K bodu 4:
Plán práce na rok 2016
Pavlík st. stručne informoval o Pláne práce SSZ na rok 2016. Informoval o súťažiach
v klube zaradené do kalendára SSZ. Výbor ho vzal na vedomie a spresnil termíny klubových
súťaží.
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Uznesenie:

Výbor schvaľuje plán práce ŠSK na rok 2016 a súťaže SSZ zabezpečované
klubom v roku 2016.
P.č.

Uznesenie:

Súťaž

Termín

Poznámka

1

Por. sut. Dt, Ka, Zv, ZH

10.2.2015 utorok

2

Cena mieru + Porov. sut. Dt, Ka, Zv, ZH

24. 3.2015 ceny, strava

3

Geletka bryndze

28. 3. 2015

4

Cena „Oslobodenia Zv. Slatiny“

26. 4. 2015 len ŠpPi

5

1. SLh

25. 7. 2015

6

Memoriál „L. Doskočila“ 1. SLh

15. 8. 2015

7

Memoriál „Stanislava TOPORKU

26. 9. 2015

8

Jesenná guľa

Výbor ukladá Pavlíkovi st. zvolať cca 10 dní pred pretekmi organizačný výbor
k zabezpečeniu pretekov.

K bodu 5:
Žiadosť o dotáciu z obce na rok 2016
Pavlík st. stručne informoval o spracovaní žiadosti na obecný úrad o finančný príspevok
na zabezpečenie chodu strelnice a súťaží v roku 2016.
Uznesenie:

Výbor ukladá Pavlíkovi st. spracovať žiadosť na obecný úrad o finančný
príspevok na zabezpečenie chodu strelnice a súťaží v roku 2016.
Termín: 15. 10. 2015
Zodpovedný: Pavlík st.

K bodu 6:
Klubový členský príspevok na rok 2016
Pavlík st. žiadal určiť klubový členský príspevok na rok 2016, alebo dohodnúť na
členskej schôdzi klubu.
Uznesenie:

Výbor ukladá rozhodnúť na členskej schôdzi klubu výšku klubového členského
príspevku na rok 2016.
Termín: ...
Zodpovedný: Mikuláši

K bodu 7:
Členská základňa klubu
Pavlík ml. (..........) a Kulich (78 členov má zaplatené na SSZ), informovali o aktuálnej
členskej základni klubu.
Uznesenie:

Výbor ukladá Pavlíkovi ml. odviesť vybrané členské príspevky SSZ na zväz.
Termín: ...
Zodpovedný: Pavlík ml.

K bodu 8:
Čerpanie financií, dotácií v roku 2015
Pavlík ml. informoval o aktuálnom čerpaní finančných prostriedkov.
Uznesenie:

Výbor ukladá Pavlíkovi ml. odviesť vybrané členské príspevky SSZ na zväz.
Termín: ...
Zodpovedný: Pavlík ml.
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K bodu 9:
Príprava brigády na rok 2016
V roku 2016 zorganizovať, na strelnici, dve hlavné dvojdňové brigády na začiatku
guľovej sezóny. V priebehu roka zabezpečiť brigádu podľa aktuálnych potrieb, zvyčajne pred
súťažami.
Uznesenie:

Brigádu na strelnici organizovať v dvoch termínoch:
.... apríl 2016 – Pavlík

•
•

.... ... 2016 – Pavlík
Ma...
, ...
Ďalšie práce podľa aktuálnych potrieb.

K bodu 10:
Príprava členskej schôdze
Do programu schôdze zaradiť bod o zmene členského príspevku podľa diskusie.
Zodpovední hospodár a predseda.
Uznesenie:

Termín členskej schôdze dňa ..... 2016 o ... hodine, miesto podľa možností
(čitáreň, „Hokejka“, ...).

Uznesenie:

Uznesenie: Správu o činnosti a hospodárení, pokladňa – Mikuláši, Pavlík st,
Pavlík ml.

Uznesenie:

Pozvánky na členskú schôdzu – Pavlík ml.

K bodu 11:
Memoriál Stanislava TOPORKU
Pavlík st. stručne informoval o Memoriál Stanislava TOPORKU 27. – 28. 9. 2015.
Uznesenie:

Výbor ukladá Pavlíkovi st. spracovať žiadosť na obecný úrad o finančný
príspevok na zabezpečenie chodu strelnice a súťaží v roku 2016.
Termín: 15. 10. 2015
Zodpovedný: Pavlík st.

K bodu 12:
Rôzne
• Úpr – d..

Zapísal: Ing. Ján KULICH
Ing. Pavel MIKULÁŠI
predseda športovo streleckého klubu
STRIEBORNÍK ZV-0097 Zvolenská Slatina
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