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Zápisnica 

zo zasadania výboru športovo streleckého klubu „STRIEBORNÍK“ ZV-0097 Zvolenská Slatina 

dňa 8. apríla 2016 – Zvolenská Slatina 

Prítomní: Mikuláši, Kubiš, Hanulík, Pavlík st. 

Ospraved.: Kulich, Pavlík ml. 

Prizvaní: Budáč, Terem M. st 

Program: 
1 Kontrola uznesení Pavlík st, 

2 Príprava „Ceny oslobodenia“ Pavlík st. 

3 Obsadenie strelnice p. Žitník Pavlík st. 

4 Nákup drte na opravu cesty Pavlík st. 

5 Úlohy na klubovú brigádu Pavlík st. 

6 Súťaž žiakov ZŠ „Cena Jána BAHÝĽA“ Pavlík st. 

7 Rôzne  

K bodu 1: 

Kontrola uznesení 

Pavlík st. informoval plnení uznesení: 
• Pozvánka na brigády – dodatočne schválená. 
• Členská schôdza nie je pripravená. 
• Finále oblastnej súťaže žiakov – „Cena mieru“ 22. 3. 2016. 

K bodu 2: 

Príprava „Ceny oslobodenia“ 

Pavlík st. pôvodný termín 23. – 24. 4. 2016 je nutné zmeniť „vis major“ mimoriadny 
zjazd SSZ, preteky HZ a súkromné dôvody. 

Uznesenie: Výbor ukladá Kulichovi, urýchlene, dohodnúť s ŠTK náhradný termín 
pretekov, následne upraviť propozície a zverejniť na webe SSZ, prípadne 
v BULLETINe SSZ – podľa termínu. 

Termín: v texte  Zodpovedný: Kulich 

K bodu 3: 

Obsadenie strelnice p. Žitník 

Pavlík st. informoval o požiadavke p. Žitníka na strelnicu 23. – 24. 4. a 28. – 29. 5. 2016. 

Uznesenie: Výbor ukladá súhlasí s prenajatím strelnice, p. Žitníkovi v dňoch 23. – 24. 4. 
a 28. – 29. 5. 2016. 

K bodu 4: 

Nákup drte na opravu cesty 

Pavlík st. stručne informoval o potrebe skalnej drte – makadamu, na opravu príjazdovej 
cesty a upraviť príjazdovú cestu na strelnicu. 

Uznesenie: Výbor súhlasí s nákupom dvoch aut drte a následne upraviť cestu. 

K bodu 5: 

Úlohy na klubovú brigádu 

Pavlík st. informoval o úlohách na klubovú brigádu: 

� opraviť stavy, zavariť, maľovať rámy, 
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� maľovať strechu, osadiť žľaby, 

� osadiť stĺp na kamerový systém, 

� zakúpenie železa podľa potrieb, 

� občerstvenie na brigádu – Pavlík ml. 

� oprava buniek a ich strechy – zatiaľ počká, 

� získanie starších buniek na strelnicu. 

Uznesenie: Výbor ukladá predsedovi preveriť možnosti získania lacných, použitých buniek 
a dopraviť na strelnicu. 

Termín: VČS  Zodpovedný: Mikuláši 

K bodu 6: 

Súťaž žiakov ZŠ „Cena Jána BAHÝĽA“ 

Pavlík st. – usporiadať, v spolupráci s miestnou organizáciou Matice slovenskej, strelecké 
preteky žiakov ZŠ „Cena Jána BAHÝĽA“, 100-té výročie úmrtia vynálezcu helikoptéry, pre 
okresy Detva, Krupina a Zvolen. 

Uznesenie: Výbor schvaľuje preteky „Cena Jána BAHÝĽA“ dňa 24. 5. 2016 na ZŠ s MŠ 
T. Vansovej Zvolenská Slatina. 

K bodu 7: 

Rôzne 
• Úpr – d.. 

 

 

Zapísal: Jozef PAVLÍK st. 

Ing. Pavel MIKULÁŠI 
predseda športovo streleckého klubu 

„STRIEBORNÍK“ ZV-0097Zvolenská Slatina 


