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Zápisnica 

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

dňa 20. mája 2016 – Zvolenská Slatina 

 

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

Ospraved.: Kulich,  

Prizvaní: Budáč, Ivanovič, Hoffman 

Program: 
1 Kontrola uznesení Pavlík st, 

2 Členská schôdza ŠSK Pavlík st. 

3 Informácia z mimoriadneho zjazdu SSZ Pavlík st. 

4 Súťaž žiakov Cena Jána BAHÝĽA Pavlík st. 

5 Súťaž Cena oslobodenia Pavlík st. 

6 Brigáda Pavlík st. 

7 Kontrola bezpečnostných pravidiel na strelnici Pavlík st. 

8 Rôzne  

 

K bodu 1: 

Kontrola uznesení 

Pavlík st. informoval o plnení uznesení: 

• nové bunky zatiaľ nezakúpime, opraviť pôvodné, 
• termín súťaže Cena oslobodenia 28. – 29. 5. 2016. 

K bodu 2: 

Členská schôdza ŠSK 

Pavlík st. termín členskej schôdze na brigáde ŠSK dňa 4. 6. 2016 o 14:00 hod., pripraviť 
materiály na rokovanie: 

� správu o činnosti ŠSK – Pavlík st., Mikuláši, 

� správu o stave financií ŠSK – Pavlík ml., 

� stav členskej základne ŠSK – Pavlík ml., 

� voľba delegátov na krajskú konferenciu, 

� návrh kandidátov (prezident, výkonný výbor a kontrolór) pre voľby na zjazde SSZ, 
a pre voľby na krajskej konferencii. 

Uznesenie: Výbor ukladá termín 

Termín: v texte  Zodpovedný: ..... 

K bodu 3: 

Informácia z mimoriadneho zjazdu SSZ 

Mimoriadny zjazd SSZ bol dňa 23. 4. 2016 z dôvodu zosúladenia Stanov SSZ 
s požiadavkami zákona o športe č. 440/2015 Z.z.: 

• schválil novelu Stanov SSZ, 
• potvrdil termín „Volebného zjazdu SSZ“ na 10. 12. 2016 v Martine, 
• potvrdil harmonogram MTZ zabezpečenia „Volebného zjazdu SSZ“ – krajské konferencie 

SSZ vykonať do 28. 9. 2016. 
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K bodu 4: 

Súťaž žiakov – Cena Jána BAHÝĽA 

Pavlík st. informoval, že súťaž Cena Jána BAHÝĽA je pod patronátom miestnej 
organizácie Matice Slovenskej – ceny. Termín 24. 5. 2016, miesto telocvičňa ZŠ Zvolenská 
Slatina. 

Uznesenie: Výbor schvaľuje rozpočet 50,- € na občerstvenie a MTZ súťaže (tabuľová 
farba – na streleckú stenu, olej na zbrane, náboje, terče, foto, ...). 

K bodu 5: 

Súťaž – Cena oslobodenia 

Pavlík st. informoval, že Cena oslobodenia je podľa kalendára SSZ 28. – 29. 5. 2016. 
Ceny 12 ks geletiek a ¼ kg bryndze. Zabezpečiť prípravu strelnice: 

� príprava strelnice puškové stavy 22. 5. 2016 o 9:00 hod. – Pavlík st., 

� príprava strelnice pištoľové stavy 27. 5. 2016 o 16:00 hod. – Pavlík st., 

� kosenie strelnice ObÚ – Pavlík st., 

� príprava terčov – Pavlík st., 

� ceny 12 ks (geletka na bryndzu + ¼ kg bryndze) – Pavlík st.  

� občerstvenie – Pavlík st. (do 100,- €), 

� Výber štartovného – Pavlík ml. 

Uznesenie: Výbor schvaľuje ceny (12 ks geletiek a ¼ kg bryndze). 

Uznesenie: Výbor schvaľuje rozpočet do 100,- € na občerstvenie. 

K bodu 6: 

Brigáda 

Pavlík st. informoval termín brigády 4. – 5. 6. 2016 o 9:00 hod. Úlohy podľa počtu 
zúčastnených: 

� odstránenie krovín zo strelnice, 

� oprava príjazdovej cesty kamennou drťou, 

� pokračovať v natieraní strelnice, farbu zabezpečí – Pavlík ml.,  

� oprava zváraním puškových a pištoľových stavov – Hanulík, 

� zabezpečiť vypílenie stromov okolo elektrického vedenia na strelnicu v Borovinách, 

� preveriť možnosť a spôsob opravy bunky bufetu, 

� nákup materiálu (žiarovky, olej v spreji, farba, elektródy, železný stĺp, ...). 

Uznesenie: Výbor ukladá. 

Termín: ....  Zodpovedný: Pavlík ml. 

K bodu 7: 

Kontrola bezpečnostných pravidiel na strelnici 

Pavlík st. informoval o zisteniach kontrol na strelnici: 

� HP bez závad, 

� BPP konštatovala nedostatky v značení a upozornení na nebezpečie úrazov. Chýbajú 
výstražné tabule: 

• ZÁKAZ VSTUPU STRIEĽA SA 

• ELEKTRICKÉ ZARIADENIE 

• VSTUP NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE 

• NÚDZOVÝ VÝCHOD 
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• UPOZORNENIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV (Objekt strelnice je majetkom obce 
Zvolenská Slatina, posedenie na vlastné nebezpečie, zákaz poškodzovať 
a znečisťovať okolie, zákaz zakladať oheň mimo ohnisko, nezdržiavať sa 
v objekte po zotmení, nebezpečie padania kameňa, nebezpečie streľby, priestor 
monitorovaný kamerovým systémom, objekt prevádzkuje športovo strelecký 
klub), 

• ObÚ: 045-53 94212 (správca strelnice 0902 259 468, vstup na vlastné nebezpečie, 
zákaz streľby bez povolenia správcu strelnice, bez zápisu do knihy účasti, 
nečlenom športovo streleckého klubu, nedovoleným  strelivom podľa zákona 
o zbraniach a strelive, neregistrovanými zbraňami, nedovoleným smerom, na 
zariadenia strelnice, neštandardné ciele, streľba jednotlivcom bez doprovodu po 
zotmení max. do 20:00 hod.,hlásiť násilné poškodenie a neporiadok správcovi, 
zákaz fajčiť v strelnici). 

Uznesenie: Výbor ukladá. 

Termín: ....  Zodpovedný: Pavlík ml. 

 

K bodu 8: 

Rôzne 

• Úpr – d.. 

 

 

Zapísal: Jozef PAVLÍK st. 

Ing. Pavel MIKULÁŠI 
predseda športovo streleckého klubu 

„STRIEBORNÍK“ ZV-0097- Zvolenská Slatina 


