Zápisnica zo zasadnutia KRR v brokových disciplínach č. 2/2014.
Strelnica - Trnava, 13.marca 2014.

Prítomní:

Jozef Maňo, František Fecko, Juraj Sedlák, Vanesa Prajová, Branislav Slamka, Miloslav Benca,
Miroslav Kucharič

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Rozpočet 2014 – aktuálny stav
3. Prehľad podujatí na rok 2014
4. Predbežné nominácie na podujatia
5. Brokové zbrane – aktuálny stav
6. Rôzne
7. Záver
K1) Zasadnutie otvoril vedúci Komisie riadenia reprezentácie SSZ ( ďalej KRR SSZ ) Jozef Maňo. V úvode
privítal prítomných členov KRR SSZ za brokové disciplíny a následne bol schválený predložený program, bez
pripomienok.
K2) p.Miloslav Benca, prezident SSZ informoval členov KRR o aktuálnom stave financií, ako aj
o predpokladanom rozpočte SSZ na rok 2014 z MŠVVaŠ SR. SSZ predpokladá zníženie rozpočtu o 40 % oproti
roku 2013, zároveň predložil zmluvu o finančnom plnení voči SSZ k nahliadnutiu. Informoval o finančnom
prispievaní športovcov na konzultácie o dopingových látkach. Upozornil, že v zmluve nie sú financie na investície.
Vysvetlil bod bb článku 7 týkajúceho sa ,,tréningových partnerov,, - náklady za tréningových partnerov nemôžu by ť
uznané počas konania pretekov. Zakúpenie streliva pri podujatí sa neuvádza v položke MTZ, ale sa zahrnie
v nákladoch akcie.
František Fecko – opätovne žiadal od KRR vypracovať plán obsadenia vrcholných podujatí v roku 2014
športovcami ako podklad pre fungovanie SŠŠR MV SR. Informoval o znížení rozpočtu SŠŠR MV SR o 10 %.v roku
2014. Upozornil na alarmujúci nízky stav streliva, ktoré sa muselo zabezpe čiť prostredníctvom výberového konania.
K3) Predseda KRR predložil aktualizovaný plán hlavných podujatí na rok 2014. Plán bude priebežne
doplňovaný na základe zverejnenia propozícii od usporiadateľov. Predseda ďalej uviedol, že k termínu zasadnutia
prišla požadovaná informácia návrhu plánu účasti reprezentantov na hlavných podujatiach v roku 2014 len od členov
KRR BD. Chýba od trénerov guľových zbraní. Vyúčtovanie zahraničných podujatí je povinnosťou predložiť do
jedného mesiaca po uskutočnení podujatia.
Upozornil, trénerov aby rozpočty a vyúčtovania posielali na sekretariát SSZ a pánovi Kucharičovi (nie p. Anettovi).
Požiadal o zabezpečenie tejto informácie členom KRR sekretariátom.

Zodpovedný : Barbora Reichová

Termín : ihneď

K4) Na základe plánu činnosti a termínov medzinárodných podujatí, boli predložené návrhy predbežných
nominácií od trénerov na jednotlivé podujatia. Aktuálna nominácia bude operatívne upresnená pod ľa termínov
prihlášok v propozíciách a aktuálnej výkonnosti športovcov a potrieb reprezentácie.
Podujatia:
MS Granada – ESP:

Trap : Muži: VARGA Erik, KOVAČOCY Marián, FILIPOVIČ Mário
Ženy: ŠTEFEČEKOVÁ Zuzana, MEZEIOVÁ Jana
Juniori:PRAJ Filip
Tréner:SLAMKA Branislav, PRAJOVÁ Vanessa
Lekár: RECCABAREN Wilbert
Skeet : Ženy: BARTEKOVÁ Daniela, ŠTIBRAVÁ (ZEMKOVÁ) Monika, STRANOVSKÁ Andrea
JKy: SÝKOROVÁ Veronika
Tréner:SEDLÁK Juraj

Predseda KRR zdôraznil mimoriadny význam MS, nakoľko je možnosť vybojovať účasť na OH. Je
nutné vychádzať z finančných možností zväzu.
KRR na podnet trénerov odporúča už v tomto čase
zabezpečovať letenky na MS.
Zodpovedný : Barbora Reichová

Termín : priebežne

SP Almaty :

Trap : Muži: VARGA Erik, KOVAČOCY Marián, FILIPOVIČ Mário
Ženy: ŠTEFEČEKOVÁ Zuzana, MEZEIOVÁ Jana, SLAMKOVÁ Nina
Tréner : SLAMKA Branislav
Lekár : RECCABAREN Wilbert
SP Tuscon :
Skeet : BARTEKOVÁ Danka

Tréner : SEDLÁK Juraj

OH nádeje Suhl : nominácia bude uskutočnená na zasadnutí komisie CTM
SP Peking : nomináciu BD poslali na sekretariát SSZ
SP Mníchov : KRR doplní na nasledujúcom zasadaní
- Pán Fecko odporučil pri zabezpečovaní SP v Mníchove koordinovať dopravu so SŠŠR MV SR.
Zodpovedný : Barbora Reichová

Termín : priebežne

K5) Predseda KRR sa informoval o aktuálnom stave prepisu zbraní BD, ktorý je nutné koordinovať s pánom
Bohunickým. Prepis brokových zbraní ide bez problémov.
Zodpovední : Bohunický Ján, tréneri BD

Termín : priebežne

K6)
pán Sedlák:
- odporúčal zaoberať sa prepracovaním limitov v BD z dôvodu platnosti nových pravidiel, má pripravené
podklady za disciplínu skeet, ktoré pošle predsedovi KRR
pán Maňo:
- limity je potrebné samozrejme prepracovať vzhľadom na rozsah zmeny pravidiel, po preštudovaní
potrebných materiálov sa KRR k tejto problematike vráti a limity schváli na budúcom zasadnutí, zároveň p.
Maňo požiadal aj p. Slamku o podklady a návrhy za disciplínu Trap
- informoval o zámere vedenia prehodnotiť činnosť CTM, zvýšiť požiadavky na výsledný efekt prípravy
mládeže v CTM. Finančné zabezpečenie CTM bude predložené na najbližšom zasadnutí komisie CTM
v priebehu apríla po zasadnutí Rady SSZ.
pán Slamka požiadal prezidenta pána Bencu aby sa stretol s pánom Kukumbergom a spoločne
pomohli riešiť zlú situáciu s nedostatkom streliva.
pán Fecko informoval o úmysle SAUŠ zúčastniť sa na AMS v októbri 2014 . SAUŠ chce finančne
prispieť na účasť so zatiaľ neurčenou sumou.
K7) Pán Maňo sa záverom poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie.

Zapísal: Miroslav Kucharič
Trnava 13.3.2014

