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ŠPORTOVÝ STRELECKÝ KLUB GEMERSKÁ POLOMA 

IČO:  50170422 

Pionierov588    

049 22 Gemerská Poloma 

 

Tel.: 0903 385 036  E-mail: gallo@sportovastrelba.sk 

Internet: www.ssk-gemerskapoloma.sk 

 

 

 

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia vedenia ŠSK Gemerská Poloma,  

konaného dňa 21.3.2020 v Gemerskej Polome 
 

Prítomní:  

 

predseda ŠSK Gemerská Poloma – Adrian Gallo    ........................................................... 

 

podpredseda ŠSK Gemerská Poloma – MVDr.Viktor Demko  ........................................................... 

 

podpredseda ŠSK Gemerská Poloma – Juraj Dovala   ........................................................... 

 

 

    Zasadnutie členov športového streleckého klubu bolo plánované na dňa 21.3.2020 ako verejné. Avšak 

okolnosti ohľadom koronavírusu a následné opatrenia nás donútili spraviť zasadnutie klubu formou 

zasadnutia vedenia klubu. Na zasadnutí boli prejednané dotazy a návrhy členov klubu. O výsledkoch 

zasadnutia budú členovia klubu informovaní zverejnením zápisnice na internetových stránkach klubu. 

V prípade otázok je vedenie klubu plne k dispozícii. 

 

    Na začiatku zasadnutia predseda ŠSK predstavil program a oznámil prítomným, že sa zároveň ujíma funkcie 

zapisovateľa.  

 

Program zasadnutia: 

1.) Otvorenie zasadnutia 

2.) Informovanie o športovej sezóne 2019 

3.) Informovanie o činnosti klubu v roku 2019 

4.) Informovanie o plánovanej činnosti klubu a súťažiach v sezóne 2020 

5.) Podpora streleckého krúžku pri ZŠ v Gemerskej Polome 

6.) Informovanie o stave a čerpaní financií 

7.) Informovanie o členskej základni a členských príspevkoch 

8.) Informovanie o vývoji prác na výstavbe športovej strelnice 

9.) Diskusia 

10.) Ukončenie zasadnutia ŠSK Gemerská Poloma 

 

 



strana - 2 - 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Predseda ŠSK privítal všetkých prítomných a predstavil program zasadnutia. Zároveň sa ujal funkcie 

zapisovateľa. 

 

2. Informovanie o športovej sezóne 2019 

Predseda ŠSK informoval prítomných o priebehu športovej sezóny 2019. Klub zorganizoval spolu 17 súťaží 

a zúčastnil sa na ďalších 15 súťažiach. Strelcom sa darí presadiť nie len v rámci regiónu, ale aj v rámci 

Slovenska. Široké zastúpenie majú aj jednotlivé disciplíny. V sezóne 2019 klub organizoval súťaže na strelnici 

v Rožňave, zároveň však nová spolupráca so streleckým klubom ŠSK Lubeník priniesla možnosť usporiadať 

súťaže v mierenej streľbe na strelnici v Lubeníku – čo sme aj realizovali. 

 

ŠSK Gemerská Poloma organizoval v roku 2019 nasledovné súťaže: 

- regionálna liga 2019 Malokalibrová odstreľovačka ( 5 kôl) 

- veľkorážna odstreľovačka ( 5 súťaží) 

- malokalibrová pištoľ, mierená streľba ( 1 súťaž) 

- veľkorážna pištoľ, mierená streľba (1 súťaž) 

- Steel challenge, streľba na kovové gongy ( 5 súťaží) 

 

   Svojou činnosťou bol v roku 2019 ŠSK Gemerská Poloma jednoznačne najaktívnejší klub spomedzi ostatných 

regionálnych klubov. Kým ostatné kluby dokázali usporiadať jednu až dve súťaže ročne, náš klub zvládol 

usporiadať 17 súťaží a následne sa zúčastnil aj na ďalších podujatiach. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom pričinili o tento úspech. Zároveň nás teší, že členovia klubu dokážu obstáť v silnej 

konkurencii a ich umiestnenia a výsledky sú na popredných miestach v bodovacích listinách. 

 

3. Informovanie o činnosti klubu v roku 2019 

Predseda klubu  informoval  o činnosti a aktivitách klubu v roku 2019. O organizovaní súťaže v miestnej 

telocvični, ktorá prebehla začiatkom roka. Zároveň bolo predsedom oznámené, aké administratívne úkony 

boli prevedené a čo všetko bolo splnené vzhľadom k platnej legislatíve a registračným povinnostiam klubu.  

Zároveň oznámil, že klub sa snaží podporovať aj strelecký krúžok pri Základnej škole v Gemerskej Polome, kde 

sa klub snaží materiálne a technicky pomôcť k rozvoju streleckého krúžku. V roku 2019 klub zakúpil pre 

krúžok pozorovací monokulárny ďalekohľad a strelivo. Veríme, že aj naďalej budeme môcť podporovať 

strelecký krúžok a prispieť tak k výchove juniorských strelcov. Zároveň predseda klubu oznámil, že bola 

prevedená registrácia klubu na príjem dvoch percent z dane. Naďalej pokračovali práce a úkony na 

spracovaní podkladov pre územné konanie v rámci plánovanej výstavby strelnice. Klub usporiadal spoločné 

tréningy a taktiež prebiehala spolupráca s PZ SR pri prijímaní nových členov do klubu. 

 

4. Informovanie o plánovanej činnosti klubu a súťažiach v sezóne 2020 

Športový klub má na rok  2020 naplánovaných dostatok športových podujatí, kde môžu členovia klubu 

realizovať svoje strelecké a športové schopnosti. 

 

ŠSK Gemerská Poloma plánuje organizovať v roku 2020 nasledovné súťaže: 

- regionálna liga 2019 Malokalibrová odstreľovačka ( 5 kôl) 

- veľkorážna odstreľovačka ( 5 súťaží) 

- malokalibrová pištoľ, mierená streľba ( 1 súťaž) 

- veľkorážna pištoľ, mierená streľba (1 súťaž) 

- Steel challenge, streľba na kovové gongy ( 5 súťaží) 
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Zároveň sa chceme zúčastniť ďalších streleckých súťaží v našom regióne, ale aj mimo neho. Plánovaná je 

účasť na súťažiach v rámci celého Slovenska, kde máme záujem reprezentovať obec a náš klub v rôznych 

disciplínach z krátkych a dlhých zbraní. Zároveň klub plánuje organizovať aj spoločné tréningy a propagačnú 

činnosť o klube a športovej streľbe. Kalendár streleckých súťaží je zverejnený na našich klubových stránkach 

www.ssk-gemerskapoloma.sk , prípadne na stránkach www.sportovastrelba.sk. 

 

Podľa aktuálnych informácií je momentálne pozastavená akákoľvek činnosť ohľadom organizovania súťaží. Je 

to dôsledok koronavírusu, voči ktorému sa robia preventívne opatrenia. Veríme, že začiatkom jari táto 

situácia pominie a dodstane sa do normálnych koľají. Následne budú aktivity klubu pokračovať v bežnom 

režime podľa plánu. 

 

5. Podpora streleckého krúžku pri ZŠ v Gemerskej Polome 

Klub v rámci podpory a rozvoja streleckého krúžku zakúpil pre klub 2 kusy vzduchových pušiek Slavia 631 Lux 

a  2 000 kusov streliva. Vzduchovky a strelivo boli odovzdané vedúcemu krúžku pánovi Jurajovi Dovalovi 

v deň konania súťaže v telocvični ZŠ – 7. marca 2020. Veríme, že sme krúžku pomohli pri jeho ďalšom rozvoji. 

 

6. Informovanie o stave a čerpaní financií 

Predseda ŠSK podrobne informoval vedenie klubu o financovaní klubu. Informoval  o všetkých príjmoch 

a výdavkoch klubu spojených s činnosťou klubu. Klub je založený ako nekomerčný subjekt, čiže je financovaný 

z vlastných zdrojov, z členských príspevkov, darov, sponzorských aktivít a zo štartovného poplatku na 

súťažiach. V roku 2019 podporila činnosť klubu aj Obec Gemerská Poloma, financie z jej dotácie sa použili na 

nákup ocenení, pohárov, medailí a nákup technického vybavenia klubu. 

V roku 2020 budú príjmy klubu tvoriť členské príspevky, sponzorské príspevky a tiež príjmy z dvoch percent 

dane. Na strane výdavkov budú figurovať výdaje za ocenenia pre víťazov súťaží, nákup PHM, štartovné 

poplatky, nákup technického vybavenia klubu, nákup streliva a nákup vybavenia pre strelecký krúžok. 

Klub požiadal o dotáciu Obec Gemerská Poloma a zároveň podal žiadosť o dotáciu na Ministerstvo financií SR. 

V tejto chvíli ešte prebieha schvaľovací proces. 

 

Na základe návrhu členov klubu boli schválené nasledujúce body: 

- preplatenie štartovného poplatku členom klubu na súťažiach, ktoré nie sú organizované našim klubom 

- preplatenie nákladov na pohonné hmoty a cestovných výdavkov členom klubu, ktorí reprezentujú klub   

  a obec   v rámci SR a mimo nášho regiónu  

- nákup streliva pre aktívnych členov klubu, ktorí sa zúčastňujú súťaží a reprezentujú klub a obec 

- oslobodenie vedenia klubu od ročného členského poplatku (vedenie klubu investuje vlastné súkromné   

  prostriedky do rozvoja a chodu klubu a vykonáva činnosť pre klub zdarma) 

- štartovný poplatok na nami organizovaných súťažiach bude pre členov klubu nižší, v porovnaní s ostatnými  

  súťažiacimi 

- členovia klubu, ktorí budú vykonávať rozhodcovskú a organizátorskú činnosť na súťažiach, nebudú platiť  

  štartovný poplatok pokiaľ sa zúčastnia súťaže aj ako súťažiaci 

 

Uvedené schválené body budú realizované s ohľadom na stav financií klubu. 

 

7. Informovanie o členskej základni a členských príspevkoch 

Predseda ŠSK informoval prítomných o stave členskej základne klubu. Aktuálne je v klube evidovaných 143 

členov. Členovia klubu pochádzajú z nášho regiónu, ale klub má členov aj z ostatných krajov Slovenska, čo je 
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dôsledkom športovej činnosti klubu. V sezóne 2019 sme mali aj hosťujúcich strelcov, avšak v roku 2020 sú už 

našimi členmi. 

S problémami sa stretávame pri úhradách ročného členského príspevku (je to jediná povinnosť členov), kedy 

niektorí členovia uhradia poplatok neskoro, prípadne vôbec. Nereagujú ani na urgencie a výzvy. Vedenie 

klubu navrhuje týchto členov vyradiť z členskej základne. 

Zároveň vedenie klubu konštatuje, že do aktivít klubu a do súťaží by sa mohlo zapájať viac členov. Klub 

svojimi aktivitami poskytuje dostatočné vyžitie pre športových, ale aj rekreačných strelcov. 

 

8.    Informovanie o vývoji prác na výstavbe športovej strelnice 

Predseda ŠSK informoval prítomných o stave prác na vybudovaní športovej strelnice v Gemerskej Polome, 

v lokalite Hájiky. Boli oznámené všetky už vykonané činnosti , ktoré doteraz prebehli. V roku 2019 bolo 

ukončené stavebné konanie a boli vydané súhlasné stanoviská k výstavbe strelnice. Prevedené bolo aj 

geodetické zameranie územia strelnice a následne zápis parcely v katastri a mapových podkladoch.   

Následne predseda ŠSK oznámil členom klubu rozsah prác potrebných pre výstavbu strelnice a zároveň 

informoval o potrebných ďalších aktivitách v tomto projekte.  

Klub čaká dôležitá úloha, zabezpečiť financovanie výstavby strelnice. Týmto by klub chcel osloviť aj svojich 

členov, ktorí majú možnosť osloviť prípadných sponzorov a reklamných partnerov, aby kontaktovali vedenie 

klubu. Zároveň vedenie klubu zisťuje možnosť financovania výstavby z rôznych fondov a dotácií. 

 

9.    Diskusia 

Počas diskusie boli vedením  klubu diskutované možnosti postupu pri výstavbe športovej strelnice. Zároveň 

boli upresnené možnosti usporiadania športových súťaží a streleckých podujatí na strelnici v Rožňave , 

v Lubeníku a v Ochtinej. Predseda klubu informoval, že akékoľvek informácie o činnosti klubu sú pravidelne 

zverejňované na internetových stránkach klubu www.ssk-gemerskapoloma.sk a členovia klubu sú tak 

informovaní o dianí v klube. 

 

 10.   Ukončenie zasadnutia ŠSK Gemerská Poloma 

Po vyčerpaní obsahu jednotlivých bodov programu zasadnutia sa predseda ŠSK poďakoval prítomným za 

účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

V Gemerskej Polome, dňa 21.3.2020 

 

 

Zapisovateľ: Adrian Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................... 

Adrian Gallo 

predseda ŠSK Gemerská Poloma 


