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Zápisnica 

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

dňa 30. decembra 2016 – Zvolenská Slatina 

 

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

Ospraved.: Kubiš 

Prizvaní:  

Program: 
1 Kontrola uznesení Pavlík st, 

2 Krajská strelecká liga – mládež Pavlík ml. 

3 Memoriál L. DOSKOČILA Mikuláši 

4 Kontrolný kamerový systém Pavlík ml. 

5 Stanovy ŠSK Mikuláši 

6 Návrh kalendára súťaží na rok 2017 Pavlík st. 

7  Pavlík st. 

8 Strelecký krúžok žiakov ZŠ Pavlík st. 

9 Rôzne  

 

K bodu 1: 

Kontrola uznesení 

Pavlík st. informoval o plnení uznesení: 
• Členská schôdza na brigáde nebola,  

K bodu 2: 

Krajská strelecká liga – mládež 

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: 

Memoriál L. DOSKOČILA 

Pavlík st. informoval o prebehnutých súťažiach historici Memoriál L. DOSKOČILA dňa 
9. 7. 2016 účasť 34 strelcov a 82 štartov. 1. SLh + MK BB + Euroliga dňa 30. 7. 2016 za účasti 
35 strelcov a 106 štartov. Účasť klubových strelcov na MK BB v Príbelsiach. 

� Preteky Memoriál L. DOSKOČILA prebehli úspešne, aj keď neprišli niektorí 
poprední slovenskí strelci. 
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� Preteky Euroligy prebehli úspešne, kluboví strelci sa vo väčšine disciplín umiestnili 
na medailových miestach. 

� Vystúpenie našich strelcov bolo úspešné – víťazstvo v LM 60 mužov aj dorastu.  

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: 

Stanovy ŠSK 

Pavlík st. informoval o nutnosti zosúladenia Stanov klubu so Stanovami SSZ, v zmysle 
zákona o športe č. 440/2015 Z.z. 

� pripravil Pavlík st., Kulich 

Uznesenie: Výbor ukladá Kulichovi spracovať schválené znenie Stanov klubu 

Termín: priebežne  Zodpovedný: Kulich 

K bodu 6: 

Memoriál S. TOPORKU 

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 – Terem ml., st, Záchenský 

� výber štartovného – Pavlík st., 

K bodu 7: 

Návrh kalendára súťaží na rok 2017 

Pavlík st. predložil návrh plánu akcií ŠSK v roku 2017. 

Uznesenie: Výbor schvaľuje predložený plán akcií klubu na rok 2017. 
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Uznesenie: Výbor ukladá Pavlíkovi st. predložiť žiadosť na ObÚ o finančný príspevok 
z obce. 

Termín: priebežne  Zodpovední: Pavlík st., Kulich 

 

K bodu 8: 

Strelecký krúžok žiakov ZŠ 

Pavlík st. informoval, strelecký krúžok na ZŠ bod bývať, po dohovore s riaditeľkou 
školy, v utorok od 14,00 do 18,00 hod. Vedením je poverený M. Sokáč, zástupcovia Pavlík st., 
Pavlík ml. a Hanulík. 

K bodu 9: 

Rôzne 
• Stanovy ŠSK registrácia na MV SR – Mikuláši 
•  

Uznesenie: Výbor ukladá Kulichovi zaregistrovať Stanovy ŠSK ZV-0097 
„STRIEBORNÍK“ Zvolenská Slatina na MV SR. 

Termín: 15. 1. 2017  Zodpovedný: Kulich 

 

 

Zapísal: Jozef PAVLÍK st. 

Ing. Pavel MIKULÁŠI 
predseda športovo streleckého klubu 

„STRIEBORNÍK“ ZV-0097Zvolenská Slatina 


