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Zápisnica 

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

dňa 24. júna 2016 – Zvolenská Slatina 

 

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

Ospraved.: Kulich,  

Prizvaní: Budáč, 

Program: 
1 Kontrola uznesení Pavlík st, 

2 Členská schôdza ŠSK Pavlík st. 

3 Súťaž žiakov ZŠ o majstra ZŠ Pavlík st. 

4 Zhodnotenie brigády Pavlík st. 

5 Memoriál Ladislava DOSKOČILA + 1. SLh Pavlík st. 

6 EUROLIGA + 1. SLh + MK BB Pavlík st. 

7 Reprezentačné športové oblečenie pre žiakov ZŠ Pavlík st. 

8 Rôzne  

 

K bodu 1: 

Kontrola uznesení 

Pavlík st. informoval o plnení uznesení: 
• Členská schôdza na brigáde nebola,  
• Finále oblastnej súťaže žiakov – „Cena mieru“ 22. 3. 2016 – prebehlo. 

K bodu 2: 

Členská schôdza ŠSK 

Pavlík st. pôvodný termín 4. 6. 2016 je nutné zmeniť „vis major“ mimoriadny zjazd SSZ, 
preteky HZ a súkromné dôvody. Výročnú členskú schôdzu zvolať na ..... 2016, o ....... hod., 
miesto „hokejka?“. Na VČS pripraviť materiály na prerokovanie: 

� správu o činnosti ŠSK – Pavlík st. Mikuláši, 

� správu o stave financií ŠSK – Pavlík ml., 

� stav členskej základne ŠSK – Pavlík ml., 

� skontrolovať súlad stanov ŠSK so zákonom o športe č. 440/2015 z.z. 

� návrh delegátov na krajskú konferenciu, zjazd SSZ, a pre voľby kraj, zväz. 

Uznesenie: Výbor ukladá termín 

Termín: v texte  Zodpovedný: ..... 

K bodu 3: 

Súťaž žiakov ZŠ o majstra ZŠ 

Pavlík st. informoval o súťaži žiakov o majstra školy dňa 24. 6. 2016. zúčastnilo sa 7 
strelcov v kategórii mladší žiaci, 30 strelcov v kategórii starší žiaci a 21 strelcov v kategórii 
dorast. 

Ceny pre víťazov: medaila, diplom a balíček, zabezpečil ........ 
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K bodu 4: 

Zhodnotenie brigády 

Pavlík st. stručne informoval o brigáde, kde sa zúčastnilo málo členov, účasť najmä 
aktívnych strelcov. 

Práce ktoré boli spravené: 

� zemné práce na dopadišti pre combat, 

� oprava príjazdovej cesty drťou, 

� maľovanie strelnice, 

� zváracie práce na puškových stavoch. 

Práce ktoré je potrebné spraviť: 

� vypílenie stromov okolo elektrického vedenie v Borovinách, 

� opravu bunky, 

� oprava strechy nad otočou, 

� osadiť stĺp na kamerový systém, 

� dokončiť maľovanie strelnice, 

� odstrániť kroviny na strelišti. 

Uznesenie: Výbor súhlasí s nákupom dvoch aut drte na úpravu príjazdovej cesty na 
strelnicu. 

K bodu 5: 

Memoriál Ladislava DOSKOČILA + 1. SLh 

Pavlík st. informoval, termín súťaže podľa kalendára SSZ je 9. 7. 2016. Zabezpečiť 
prípravu strelnice a v spolupráci s fy. Willing ceny pre víťazov. 

� príprava strelnice – Pavlík st., 

� príprava terčov – Hanulík, Pavlík st., 

� zakúpenie cien – Hanulík, Mikuláši (300,- €)  

� občerstvenie – Svetlíková, Pavlík ml. 

� obsluha pri terčoch – Budáč, Hoffman, Bublák, 

� Výber štartovného – Pavlík st. 

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

Termín: VČS  Zodpovedný: Mikuláši 

K bodu 6: 

EUROLIGA + 1. SLh + MK BB 

Pavlík st. informoval termín súťaže podľa kalendára SSZ je 30. 7. 2016. Zabezpečiť 
prípravu strelnice a v spolupráci s fy. Willing ceny pre víťazov. 

� príprava strelnice – Pavlík st., 

� príprava terčov – Hanulík, 

� zakúpenie cien – Hanulík, (200,- €)  

� občerstvenie – Svetlíková, Pavlík ml. 

� obsluha pri terčoch – Budáč, Hoffman, Bublák, 
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� Výber štartovného – Pavlík st. 

K bodu 7: 

Reprezentačné športové oblečenie pre žiakov ZŠ 

Pavlík st. informoval pre žiakov ZŠ, ktorí sa zúčastňujú celoslovenských žiackych súťaží 
zabezpečiť jednotné repre oblečenie: 

� mikiny rôzne veľkosti (zápožička?) – Pavlík ml., 

� tričká rôzne veľkosti – Pavlík ml., 

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-0097Zvolenská Slatina 


