
 

Zápisnica 

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

dňa 27.decembra 2018 – Zvolenská Slatina 

 

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

Prizvaní:            Budáč, Sokáč, Poljovka, Melicher 

Zapisovateľ:      Kubiš Miroslav 

Program:      

       1 Prezentácia 
       2Otvorenie 
3  Súťaže  žiakov  
4Brigády 
5Plán práce na rok 2018 - súťaže 
6Dotácie za rok 2018 
       7  Dve percentá z daní 
       8  Súťaž „O GELETKU BRYNDZE“ 
       9  Nákup zbraní 
 
K bodu 1: 
 
Prezentácia 

Podľa prezenčnej listiny. 
 
K bodu 2: 
 
Otvorenie 

Otvorenie rokovania previedol Pavlík ml., privítal členov výboru ŠSK a oboznámil ich z návrhom programu rokovania. 

Bola oznámená aj smutná udalosť, zomrel náš člen Richard Hraško. Prial si salvu na  pohrebe. 

K bodu 3: 

 
Súťaže žiakov „Cena Mieru“a zároveň PSŽ ZŠ - I. kolo slávia 
 
     p. Sokáč – informoval , že súťaž sa uskutoční dňa 29. januára 2019. 
 

Uznesenie:  Výbor schvaľuje  rozpočet na preteky vo výške 150,-Eur na medaile, diplomy, občerstvenie a MTZ súťaže. 
 
Súťaže žiakov „Cena Jána Bahýľa“ a zároveň PSŽ ZŠ - IV. kolo slávia 
 

Pavlík st. – informoval, že v spolupráci s miestnou organizáciou Matice slovenskej sa uskutočnia strelecké preteky 
žiakov ZŠ „Cena Jána Bahýľa“ v termíne 16.04.2019, pre okresy Zvolen, Krupina a Detva. 

 
Uznesenie:  Výbor schvaľuje  rozpočet na preteky vo výške 150,- Eur na medaile, diplomy, občerstvenie a MTZ súťaže. 

 
K bodu 4: 

 

Jarná brigáda 

 
Výbor schválil termín jarnej brigády  na  apríl 2018 o 9:00 hod. Úlohy podľa počtu zúčastnených: 



� Dokončenie interiéru novej unimobunky – zodpovedný predseda klubu (január, február 2018) 
� odstránenie krovín zo strelnice a príjazdovej cesty – 1. jarná brigáda 
� pokračovať v natieraní strelnice a clony – zodpovedný Pavlík st. 
� oprava puškových a pištoľových stavov(zváranie, náter)  - zodpovedný Hanulík 
� vyriadenie strelnice a všetkých skladov-zodpovedný Pavlík st. 
� prepojenie  strechy medzi unimobunkou a prístreškom – zodpovedný Pavlík ml. (1. Jarná brigáda) 
� odpad a voda v unimobunke – zodpovedný Pavlík ml. 
� kamery – zodpovedný Kubiš, Poljovka 
� zamkýnanie dverí – info Majer Dušan 

 

 

K bodu 5: 

 

Plán práce na rok 2019 - súťaže 

 

Kalendár súťaží bol zostavený na základe schváleného kalendáru akcií SSZ pre rok 2019. Po rozprave a doplnení 
pripomienok členov výboru bol schválený kalendár súťaží: 

- strelecké súťaže mládeže: - „Cena Mieru“ a zároveň PSŽ ZŠ - I. kolo slávia v termíne 29.01.2019 
- „Cena Jána Bahýľa“ a zároveň PSŽ ZŠ - IV. kolo slávia v termíne 16.04.2019 

 

- IV. kolo KSL a zároveň VC „ O geletku bryndze“ zo vzduchových zbraní 
- Sobota 02.02.2019 v disciplínach VzPi40 a VzPu 40 podľa štatútu KSL BB 
- Štartovné 5,-eur 

 
- I. kolo KSL BB a zároveň „Cena oslobodenia Zvolenskej Slatiny“ z guľových zbraní 

- sobota 25. 05. 2019 ĽM(ŠpMa) 60, ĽM (ŠpMa) 3x20 a ĽPi 40 
- nedeľa 26. 05. 2019 ŠpPi 30+30, VPi 15+15 
- štartovné 5,-eur 
- na ceny cca 150,-eur 
- medaily neodsúhlasené 

 
- II. kolo KSL BB 

- sobota 15.06. 2019 ĽM(ŠpMa) 60, ĽM (ŠpMa) 3x20 a ĽPi 40 
- nedeľa 16.06. 2019 ŠpPi 30+30, VPi 15+15 
- štartovné 5,-eur 
- ceny sa nedávajú 
- medaily neodsúhlasené 

 
- IX. kolo SSL, MK BB z predoviek a zároveň „ Memoriál L. Doskočila“ v termíne 13.07.2019 (sobota) 

- štartovné 3,-eur, zápisné 3,-eur 
- ceny sa prejednajú pred konaním preteku 
- medaily sa prejednajú pred konaním preteku 

 
- V. kolo KSL BB „Cena Stanislava Toporku“ 

- sobota 31.08.2019 ĽM(ŠpMa) 60, ĽM (ŠpMa) 3x20 a ĽPi 40 
- nedeľa 01.09.2019 ŠpPi 30+30, VPi 15+15 
- štartovné 5,-eur 
- na ceny cca 150,-eur 
- medaily neodsúhlasené 

 
- Jesenná guľa - ..............2019 

- O termíne sa ešte bude rokovať 
 

 



K bodu 6: 

 

Dotácie za rok 2018 

 

Jozef Pavlík ml. – informoval o vyúčtovaní všetkých dotácií za rok 2018. Podklady na vyúčtovanie dotácií boli 
odovzdané v termínoch podľa jednotlivých zmlúv včas a v plnej výške.  

 
                                                                               Zodpovedný Pavlík ml. 

 
K bodu 7: 

 

Dve percentá z daní 

 

Mikuláši – informoval prítomných o vybavení registrácie na 2% z daní . 
 
                                                                                 Zodpovedný Mikuláši 
 

K bodu 8: 

 

Súťaž „O GELETKU BRYNDZE“ 
 
 

Pavlík ml. – informoval, že dôjde k zmene termínu konania súťaže.  
Návrh je na 02.02.2019. 
 
IV. kolo KSL a zároveň VC „ O geletku bryndze“ zo vzduchových zbraní 

- v disciplínach VzPi40 a VzPu 40 podľa štatútu KSL BB 
- štartovné 5,- eur 
- bufet zabezpečí Pavlík ml. 

 
Uznesenie:  Výbor schvaľuje  rozpočet na preteky vo výške 150,- Eur na medaile, diplomy, občerstvenie a MTZ 

súťaže. 
 

K bodu 9 

 
 Nákup vzduchových zbraní. 

- Nákup 2ks vzduchových zbraní v cene 2500,-eur 
 
Uznesenie: Výbor schvaľuje nákup zbraní v navrhovanej cenovej kalkulácii 

 
 

Zodpovedný Kulich 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Miroslav Kubiš– člen výboru ŠSK                                            Schválil: Ing. Pavel MIKULÁŠI 
                                                                                                                         predseda ŠSK ZV-0097 

 
 

 

 
 
 


