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 ŠSK Gemerská Poloma, konaného dňa 30.novembra 2017
v Gemerskej Polome
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie členov športového streleckého klubu bolo zvolané predsedníctvom klubu osobne, telefonicky
a elektronickou poštou. Na začiatku zasadnutia predseda ŠSK predstavil program a oznámil prítomným, že sa
zároveň ujíma funkcie zapisovateľa a že zápisnica zo zasadnutia bude zverejnená na internetových stránkach
klubu.

Program zasadnutia
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

Otvorenie zasadnutia
Informovanie o športovej sezóne 2017 a dosiahnutých výsledkoch
Informovanie o činnosti klubu v roku 2017
Informovanie o plánovanej činnosti klubu na sezónu 2018
Informovanie o stave a čerpaní financií
Informovanie o vývoji plánovanej výstavby športovej strelnice
Informácia o pripravovanej novele zákona o zbraniach a strelive
Diskusia
Ukončenie zasadnutia ŠSK Gemerská Poloma

1. Otvorenie zasadnutia
Predseda ŠSK privítal všetkých prítomných a predstavil program zasadnutia. Zároveň sa ujal funkcie
zapisovateľa.
2. Informovanie o športovej sezóne 2017 a dosiahnutých výsledkoch
Predseda ŠSK podrobne informoval prítomných o športovej sezóne 2017. Informácia prebiehala
o jednotlivých disciplínach, o organizovaní súťaží a o účasti na súťažiach. Samozrejme boli prítomní členovia
informovaní o dosiahnutých výsledkoch, o systéme organizovania súťaží a o športovom vybavení strelcov
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a druhoch použitých športových zbraní. Športová činnosť klubu bola zhodnotená ako jedna z najaktívnejších
z okolitých streleckých klubov. Či už počtom organizovaných súťaží, alebo účasťou na pretekoch.

Tabuľka umiestnení:

P.č.

Malokalibrová odstreľovačka

1.
2.
3.
4.
5.

1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Dátum

29.4.2017
18.6.2017
26.8.2017
16.9.2017
14.10.2017
Celkové hodnotenie ligy

Lokalita
strelnica Rožňava
strelnica Rožňava
strelnica Rožňava
strelnica Rožňava
strelnica Rožňava

Veľkokalibrová odstreľovačka

Dátum

Lokalita

1.kolo
2.kolo
3.kolo

3.6.2017
8.7.2017
11.11.2017

strelnica Rožňava
strelnica Rožňava
strelnica Rožňava

Veľkorážna pištoľ/revolver

Dátum

Lokalita

Pohár starostu obce Lubeník
Pohár gen. riaditeľa SMZ
Pohár primátora mesta Jelšava
Pohár starostu obce Slavošovce
Pohár starostu obce Pača 2017

11.6.2017
2.9.2017
23.9.2017
30.9.2017
7.10.2017

strelnica Lubeník
strelnica Rákoš
strelnica Jelšava
strelnica Ochtiná
strelnica Pača

Služobná pištoľ

Dátum

Lokalita

Putovný pohár ŠKP Rožňava

16.11.2017

strelnica Rožňava

Dorastenci - žiaci
15.

Okresná súťaž v streľbe so vzduchovky
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Umiestnenie
Jednotlivci
Družstvá
2,3,4,7,12
2,3
1,4,5,7,11
1
1,3,5,13,15
2,3,5
2,5,6,14
2,3
1,3,5,9,13
1,2,3
2,4,5,10,18

Umiestnenie
Jednotlivci
Družstvá
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,3,4,5
-

Umiestnenie
Jednotlivci
Družstvá
1,6,8
5
11,22
7
1,11,14
3
6,15,20,22
6
6,13,18
5

Umiestnenie
Jednotlivci
Družstvá
5, 9,15,
2

Umiestnenie
Družstvá
2

3. Informovanie o činnosti klubu v roku 2017
Činnosť klubu v roku 2017 bola orientovaná nielen na športové aktivity, ale zamerali sme sa aj na chod klubu,
jeho vybavenie a technicko-materiálne zabezpečenie. Podarilo sa nám získať dotácie a sponzorské príspevky.
Pomocou týchto financií sme tak mohli zabezpečiť pre klub potrebné vybavenie:
- výpočtová technika a software
- informačný systém evidencie športového klubu
- kancelárske potreby
- prebíjacie lisy
- príslušenstvo k prebíjacím lisom
- kovové terče (popre)
pro-timer (prístroj na meranie času na súťažiach)
- strelivo
- ocenenia na súťaže
Ďalej sa finančné prostriedky čerpali na potrebné povolenia, poštové poplatky, notárske zápisnice
a výkresovú dokumentáciu k strelnici.
Pre klub bol založený bankový účet v UniCredit Bank Slovakia. V prvom roku je účet vedený zdarma.
Konkrétne údaje ako číslo účtu, IBAN, BIC a názov sú zverejnené na klubových internetových stránkach.
Predseda ŠSK zároveň informoval členov, že klub bol zaevidovaný do registra prijímateľov na 2% z dane
z príjmu, takže v roku 2018 je možné poukázať takéto prostriedky v prospech nášho klubu.
4. Informovanie o plánovanej činnosti klubu na sezónu 2018
V roku 2018 má klub v pláne organizovať nasledovné súťaže:
- Regionálna liga Malokalibrová odstreľovačka 2018 (5 ligových kôl)
- Regionálna liga Veľkorážna odstreľovačka 2018 (5 ligových kôl)
- Súťaže Steel Challenge (malokalibrová a veľkorážna pištoľ/revolver, 3-5 kôl)
Zároveň sa klub zúčastní súťaží v regióne v disciplíne mierenej streľby v kategórii veľkorážna pištoľ/revolver.
Okrem uvedených aktivít by sme radi podporili aj strelecký krúžok a výchovu mladých strelcov. Preto máme
v úmysle zapojiť sa aj v roku 2018 do rôznych výziev a dotácií pre rozvoj športu.
5. Informovanie o stave financií
V tomto bode boli prítomní informovaní o stave financií, o príjmoch a výdavkoch klubu. Boli podrobne
vysvetlené položky na strane príjmov a výdajov klubu.
Príjmy klubu tvorili:
- Členské príspevky za rok 2017
- Sponzorské príspevky
- Dotácia OÚ Gemerská Poloma
- Dotácia MF SR
- Príjem zo štartovného poplatku na súťažiach
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Výdaje klubu tvorili:
- Kancelárske potreby
- Nákup príslušenstva k organizovaniu súťaží
- Nákup pohárov, medailí
- Nákup streliva
- Vypracovanie výkresovej dokumentácie k strelnici
- Geodetické výškopisné práce
- Notárske poplatky
- Poštové poplatky
- Nákup výpočtovej techniky, software a informačného systému
- Nákup prebíjacích lisov a príslušenstva
- Nákup streleckého príslušenstva
6. Informovanie o vývoji výstavby športovej strelnice
V roku 2017 intenzívne prebiehali prípravné práce a vypracovanie kompletného projektu k výstavbe
športovej strelnice. Projektový zámer a výkresová dokumentácia bola odovzdaná kompetentným orgánom
v tlačenej a aj digitálnej forme. Predpokladané ukončenie schvaľovacieho procesu je odhadované na prvý
štvrťrok roku 2018. Následne by malo dôjsť k zahájeniu prác na výstavbe. Predseda ŠSK poskytol prítomným
členom možnosť nahliadnuť do celej dokumentácie. Časť výkresovej dokumentácie je zároveň zverejnená na
internetových stránkach klubu.
7. Informovanie o pripravovanej novele zákona o zbraniach a strelive
V súčinnosti s informáciami od PZ SR, (oddelenie evidencie zbraní a streliva v Rožňave) vedenie ŠSK
informovalo svojich členov o pripravovaných zmenách a novele uvedeného zákona. Boli vysvetlené jednotlivé
zmeny, obmedzenia, skladovanie zbraní a plánované zmeny v evidencii a dokumentácii dotknutých zbraní
a príslušenstva.
8. Diskusia
Počas diskusie boli členmi klubu diskutované možnosti postupu pri výstavbe športovej strelnice. Zároveň boli
upresnené možnosti usporiadania športových súťaží a streleckých podujatí na strelnici v Rožňave. Diskutovalo
sa aj o výzbroji a vybavení strelcov a o organizovaných a pripravovaných súťažiach a nových disciplínach.
Zároveň bolo členmi navrhnuté zvýšenie ročného členského príspevku na výšku 15 € od roku 2018. Členovia
túto zmenu jednohlasne odsúhlasili. Členské príspevky je možné uhradiť osobne v hotovosti, alebo
poukázaním na bankový účet klubu. Oznámenie o termíne úhrady ročného príspevku dostanú členovia emailom, alebo telefonicky.
9. 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 30.11.2017
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Zapisovateľ: Adrian Gallo

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