Zápis
Zo zasadania športovo-technickej komisie SSZ
konaného dňa 2. októbra 2010 v Bratislave
Prítomný: Ján Kriško - predseda, Ján Kulich - viceprezident
Pavol Fajkus - Ba, Daniel Behrík –Tn , Marián Hrabovec – Za, Ernest Jurkovič – Tt, Zdeněk
Mastilák – Ke, Babin Ľubomír – Nr, Štefan Švarc – BB, Nagy Peter – KM
Ospravedlnení: Ján Šíma - Po, Fedor Dunajčík - BD, Pavel Anetta – KRR
Hostia: Miloslav Benca,
Program:

1. Zahájenie, schválenie programu.
2. Prerokovanie kalendára 2010 -2011
3. Dodatky do súťažného poriadku pre rok 2011
4. Predbežné termíny Guľa na rok 2011
5. Rôzne
6. Návrh na uznesenie
7. Záver

K bodu 1: Zahájenie, schválenie programu.
Zasadanie ŠTK otvoril predseda p. Kriško a privítal prítomných. Na základe prezenčnej
listiny konštatoval, že komisia je uznášania schopná a predložil návrh programu ktorým sa
zasadanie riadilo.

K bodu 2: Prerokovanie kalendára na súťažné obdobie 2010 - 2011
Predseda ŠTK previedol návrh kalendára, kde postupne po daných termínoch sa
upravovali a dopĺňali navrhnuté termíny súťaží. Kalendár na obdobie 2010 - 2011 bol
spracovaný.

K bodu 3: Dodatky do súťažného poriadku pre rok 2010/2011
Zmeny v súťažnom poriadku pre rok 2010/2011
Podľa zápisnice KM SSZ zo dňa 24. 9. 2010 bola navrhnutá zmena o doplnení v Hlave
I Článok1 odst. 1. VzPu ľah dorast 60 výstrelov, a zrušenie Slávie 30 na M-SR mládeže. ŠTK
môže zmeny zapracovať do súťažného poriadku až po odsúhlasení radou SSZ.

K bodu 4: Predbežné termíny na rok 2011 Guľa.
ŠTK dáva za úlohu KV SSZ pripraviť kalendár na Guľu 2011 do 28. 2. 2011 a doručili
predsedovi ŠTK.
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K bodu 5: Rôzne
Na základe uznesenia č. 3/10 ukladá ŠTK SSZ predsedovi ŠTK spracovať návrh štatútu
ŠTK. Predseda ŠTK predložil návrh Štatútu ŠTK SSZ kde po prečítaní sa zo zmenami
doporučil na odsúhlasenie Radou SSZ.
Predseda ŠTK predložil Plán práce ŠTK a Rozpočet na rok 2011.
P. Nagy o štartovnom na 1. SL počas OH nádejí. Vysvetlené nakoľko sa strieľa po
jednej rane štartovné je vo výške takej ako ju určí usporiadateľ.
ŠTK sa zaoberala návrhom o súťaží družstiev na 1. SL. Žiaden s prítomných zástupcov
krajov sa nevyjadril za. Problém uvádzajú neustále znižovanie počtom štartujúcich
v súťažiach a tým možnosť pri zostavovaní družstva.
Bola by možnosť z pozície SSZ motivovať súťaž družstiev a tak by kluby mali
zvážiť väčší záujem o súťaže a účasť na nich. ŠTK v spolupráci Krajskými výbormi pripraví
štatút družstiev do súťažného obdobia 2011/2012
P. Fajkus o pripravovanom zákone o zbraniach. Možnosť držania ZP na základe VT
a možnosť upraviť VT podľa potreby slovenských strelcov. A v prípade potreby pre
vydávanie potvrdenia na základe oslobodenia od poplatkov tvz. potvrdenie o reprezentácii SR
vypracovať zoznam (reprezentácie) pre ktorý dané potvrdenie je potrebné.
Oznámenie o oblečení a vystupovaní športovcov počas súťaži. Podľa PŠS je predpísané
oblečenie na zahájenie súťaže, vyhlásenie výsledkov ako aj oblečenie na palebnej čiare
(pištoľové a disciplíny ktoré nepoužívajú strelecké doplnky kabáty, nohavice a pod.) bolo by
vhodné vypracovať pokyny a pri súťažiach oboznámiť športovcov o zmenách vyvesením pri
výsledkových listinách a pod.
ŠTK sa zaoberala návrhom KM o zrušení disciplíny SLAVIA 30 z M-SR, jednoznačne
je proti takému tvrdeniu KM a je potreba ponechať danú disciplínu ako náborovú disciplínu
na školách. Až keď sa podarí presunúť Finále ktoré sa koná v decembri na apríl popr. máj tak
sa bude dať táto disciplína vyradiť z M-SR mládeže ktoré sa konajú aj v ostatných
mládežníckych disciplínach.
P. Benca Miloslav – Prezident SSZ informoval o navrhovanej novele zákona
o zbraniach a pripravovanej petícii k tejto novele zákona.
Predseda ŠTK pripomenul zúčastnením o potrebe sledovania KVP na postup na M-SR,
nakoľko sa pri nominácii na dané M-SR sa vylúči pretekár len s výsledkami v domácom kraji,
potreba od začiatku KVP štartovať v tej kategórii v danom veku, popr. ostaršenie pretekára
doručiť predsedovi ŠTK.
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K bodu 6: Návrh na uznesenie

Uznesenie ŠTK SSZ konanej 2. 10. 2010 v Bratislave
5/10 ŠTK
ŠTK schvaľuje kalendár a plán práce na vzduchovkovú sezónu 2010/2011

6/10 ŠTK
berie na vedomie návrh KM vypustiť zo Súťažného poriadku v Hlave X, článok 56,
odstavec 2 disciplínu SLAVIA 30 a pre ten istý článok a odstavec zmeniť VzPu 40 ľah pre
dorast zmeniť na VzPu 60 ľah. Zmeny budú vykonané len po odsúhlasení Radou SSZ.

7/10 ŠTK
schvaľuje predložený štatút ŠTK a po zapracovaní úprav dať na schválenie radou SSZ.

8/10 ŠTK
schvaľuje plán práce ŠTK a rozpočet na rok 2011

9/10 ŠTK
ŠTK ukladá KV SSZ pripraviť termíny súťaží KVP a MK na Guľovú sezónu 2011 do
28. 2. 2011 predsedovi ŠTK.

10/10 ŠTK
ŠTK navrhuje vykonať zmeny VT a to v prípade potreby pre získanie ZP na športové
účely v prípade legislatívnych zmien navrhovaných zmenách Zákona o zbraniach a strelive.

Na záver predseda ŠTK p. Kriško sa poďakoval všetkým členom za účasť na rokovaní
komisie a zasadnutie ukončil.
Bratislava: STK-SSZ 2. 10. 2010
Ján Kriško – predseda ŠTK SSZ
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