VI. zjazd SSZ
Martin 10. 12. 2016

Správa prezidenta SSZ
Predkladá: Miloslav BENCA – prezident Slovenského streleckého zväzu

Slovenský strelecký zväz medzi V. a VI. zjazdom
Poslanie, ciele a hlavné činnosti Slovenského streleckého zväzu
Slovenský strelecký zväz (ďalej
SSZ) je dobrovoľná záujmová organizácia združujúca športových strelcov a ostatných záujemcov na území SR, ktorá
bola založená a vznikla ako nezávislá
právnická osoba za účelom združovania
fyzických osôb pôsobiacich v organizovanom streleckom športe na území SR.
Slovenský strelecký zväz je na
území Slovenskej republiky výlučným
subjektom zastupujúcim olympijské
a neolympijské disciplíny športovej
streľby riadené ISSF, ESC, MLAIC
a FITASC. Vystupuje ako partner voči
zahraničným organizáciám zameraným
na športovú streľbu.
Medzi hlavné činnosti SSZ patrí:
Riadenie
a organizovanie
športovej
streľby v olympijských a neolympijských disciplínach a napomáhanie jej
rozvoju v Slovenskej republike.
Zastupovanie
streleckého
športu
v domácich i medzinárodných organizáciách,
- zabezpečovanie výberu, prípravy
a výchovy talentov športovej streľby,
najmä z radov mládeže a rastu ich
športovej výkonnosti,
- organizovanie súťaží, podujatí
a akcií masového, výkonnostného, vrcholového a medzinárodného charakteru
v športovej streľbe,
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- získavanie a vychovávanie trénerov a rozhodcov športovej streľby,
- podľa svojich možností vytváranie materiálno-technických podmienok
na rozvoj športovej streľby.
V záujme rozvoja športovej streľby
spolupracuje
s inými
športovými
a záujmovými organizáciami v SR a tiež
spolupracuje s obdobnými organizáciami v zahraničí za účelom výmeny
skúseností a účasti reprezentácie SR na
medzinárodných podujatiach,
- podieľa sa na tvorbe vrcholového športu a metodicky ho riadi.
- ustanovuje, riadi a ekonomicky
zabezpečuje štátnu reprezentáciu SR
v športovej
streľbe
v olympijských
a neolympijských disciplínach,
- prostredníctvom svojich orgánov
zastupuje záujmy športovej streľby na
verejnosti,
- podieľa sa na edičnej činnosti
a popularizácii športovej streľby.
- Podľa svojich možností podporuje iné verejné aktivity súvisiace so
športovou streľbou,
- navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortných
športových stredísk.
- poskytuje súčinnosť MŠ VV
a športu SR a iným orgánom verejnej
správy pri plnení úloh v oblasti športu.
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Riadiace orgány SSZ
Na V. zjazde Slovenského streleckého zväzu 8. decembra 2012 v Nitre
delegáti zvolili prezidenta, troch viceprezidentov - členovia Výkonného výboru
a kontrolóra.
Potvrdili zloženie Rady SSZ: prezident SSZ, Výkonný výbor SSZ a
predsedovia KV SSZ.

Výkonný výbor SSZ a Rada SSZ
Miloslav Benca, prezident SSZ
Ing. Jozef Maňo, viceprezident SSZ
Zodpovedá za riadenie odborných komisií:
Komisia riadenia reprezentácie
Trénersko-metodická komisia
Centrá talentovanej mládeže
Činnosť sekretariátu SSZ
Ing. Ján Kulich, viceprezident SSZ
Zodpovedá za riadenie odborných komisií:
Komisia rozhodcov
Športovo-technická komisia
Športovo-technická komisia broky
Historické zbrane (MLAIC)
Športová situačná streľba + VPi plášť. strelivo
Brokové neolympijské disciplíny (FITASC)
Legislatívna komisia
Ľudovít Kováč – viceprezident SSZ
Zodpovedá za riadenie odborných komisií:
Komisie mládeže
Školské športové strediská
Školské krajské strelecké ligy
Krajské výbory SSZ
Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj

predseda Štefan Švarc (do 31. marca 2014)
následne Pavel Záchenský
predseda Peter Buberník
predseda Ing. Jozef Maňo
predseda František Liptai
predseda Ing. Peter Zborovjan
predseda Ján Líška
predseda Ernest Jurkovič
predseda Mgr. Igor Homola

Pavol Kučo - kontrolór SSZ
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Odborné komisie SSZ – predsedovia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komisia rozhodcov
Športovo-technická komisia
Legislatívna komisia
Komisia riadenia reprezentácie
Trénersko-metodická komisia
Centrá talentovanej mládeže
Komisia mládeže
Školské športové strediská
Lekárska komisia
Historické zbrane
Športová situačná streľba

Ing. Josef Valvoda
Ján Kriško + Ing. Fedor Dunajčík
Ing. Ján Kulich
Ing. Jozef Maňo
Peter Buberník
Ing. Jozef Maňo
Mgr. Igor Homola
Ľudovít Kováč
MUDr. Marián Haramia
Ing. Tomáš Šramek
Emil Réti + Ing. Antonín Lehovec

Rada SSZ
Rada SSZ bola najvyšším orgánom Slovenského streleckého zväzu
medzi zjazdmi. Počas tohto obdobia
riadila
a zabezpečovala
činnosť
Slovenského streleckého zväzu. Na
zabezpečenie plnenia úloh si vytvára
odborné komisie. Zasadala najmenej
dva krát ročne a na jej zasadania boli
prizývaní
kontrolór
a v prípade
potreby tiež predsedovia odborných
komisií.
Hlavné úlohy Rady SSZ:
Rada prijíma a schvaľuje smernice SSZ a štatúty odborných komisií.
Organizuje, riadi a v rámci daných
ekonomických možností zabezpečuje
výchovný proces mládeže všetkých
streleckých disciplín, masový a výkonnostný šport, vrátane štátnej reprezentácie SR. Stará sa o rozvoj členskej
základne, organizáciu športových
súťaží, výchovu rozhodcov a trénerov
športovej streľby všetkých kvalifikačných tried, vrátane udeľovania licencií
a tiež
o prezentáciu
slovenského
streleckého športu. Metodicky riadi
a usmerňuje činnosť KV SSZ. Rada
SSZ za plnenie úloh zodpovedá
zjazdu SSZ.
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Výkonný výbor SSZ
Výkonný výbor SSZ realizuje úlohy
Rady SSZ medzi jeho zasadnutiami.
Zasadá najmenej tri krát ročne.
Výkonný výbor SSZ tvorí prezident
SSZ a traja členovia (viceprezidenti
SSZ) zvolení Zjazdom SSZ a ich právomoci a činnosť určuje Organizačný
poriadok SSZ.
Prezident SSZ, ktorý je štatutárnym
zástupcom a zastupuje SSZ navonok
vo všetkých veciach, reprezentuje
Slovenský strelecký zväz voči štátnym orgánom, organizáciám v Slovenskej republike a medzinárodným
federáciám ako sú ISSF, ESC,
MLAIC a FITASC. Za činnosť VV
SSZ zodpovedá prezident Rade
Slovenského streleckého zväzu.
Činnosť sekretariátu a ekonomického oddelenia SSZ
Sekretariát SSZ organizačne zabezpečuje zasadania Výkonného výboru SSZ, Rady SSZ a jednotlivých
odborných komisií SSZ. Pomáha krajským výborom a klubom v odborných, administratívnych a ekonomických činnostiach.
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Finančne a organizačne zabezpečuje výjazdy štátnej športovej reprezentácie na majstrovstvá sveta,
preteky Svetového pohára, majstrovstvá Európy, a medzinárodné strelecké
súťaže v olympijských a neolympijských disciplínach.
Organizačne zabezpečuje majstrovstvá SR v disciplínach ISSF vo
všetkých disciplínach strieľaných na
vzdialenosť 50, 25 a 10 metrov, brokových disciplín skeet, trap a double
trap, tiež v kategóriách seniorov a
mládeže v streľbe vo vzduchovkových
a guľových disciplínach.
Spolupracuje s organizátormi
majstrovstiev SR skupín služobných
zbraní, historických zbraní tzv. predoviek a tiež s organizátormi majstrovstiev SR telesne a zrakovo postihnutých strelcov - mnohé s medzinárodnou účasťou.

Každoročne kompletne zabezpečuje slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a
družstiev Slovenskej republiky.
Zloženie sekretariátu:
Miloslav Benca – tajomník SSZ
Mgr. Barbora Reichová generálna
sekretárka

Mária Kucharičová - ekonómka
Dagmar Raschmanová - účtovníčka
Ing. Ján Kulich – administrátor SSZ
Bc. Ján Bohunický – hospodár SSZ
Eva Stanková – správca areálu TT
František Vasek – archív činnosti SSZ
(pracuje na dohodu)

Práca sekretariátu SSZ je časovo a pracovne špecifická. Pracovníci
sekretariátu musia zabezpečovať úlohy neraz v časovom režime osobného
voľna. Považujem za osobnú povinnosť im pri tejto príležitosti vysloviť
verejné uznanie a vďaku za ústretovosť a zodpovedné plnenie úloh.

Krajské výbory SSZ
V roku 1997 boli vytvorené KV
SSZ, aby zabezpečovali rozvoj športovej
streľby vo svojom regióne. Predsedovia
KV tvorili Radu SSZ a mali možnosť
priamej účasti na smerovaní a rozvoji
streleckého športu, nielen v rámci svojho
regiónu, ale aj vytvárať celoštátnu
koncepciu systému súťaží a hlavne
výchovného procesu mládeže.
Niektoré kraje túto možnosť dokázali využiť v dostatočnom rozsahu a
výrazne zvýšili aktivity a nárast členskej
základne. V tých krajoch, kde nevenovali
dostatočnú pozornosť koncepčnej práci,
pozabudli na spoluprácu s klubmi, so
školami, nehľadali cesty k zabezpečeniu
prostriedkov na činnosť mimo dotácií zo
SSZ, ktoré nemôžu plne pokryť réžiu
krajských majstrovstiev a regionálnych
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súťaží, zákonite prišiel pokles členskej
základne.
Každý krajský výbor pracuje
v špecifických regionálnych, spoločenských či ekonomických podmienkach
a nebolo by korektné výsledky ich činnosti navzájom porovnávať a hodnotiť.
Všetky KV SSZ dokázali počas
hodnoteného obdobia zrealizovať všetky
sledované krajské súťaže, zabezpečovali
výchovný proces mládeže, komunikovali
s klubmi a prispeli k rozvoju športovej
streľby vo svojom regióne.
V doterajšom období predsedovia
KV SSZ tvorili Radu SSZ a priamo sa
podieľali na koncepcii rozvoja streleckého športu. V nasledujúcom období bude
podľa nových Stanov SSZ táto činnosť
sprostredkovaná.
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Oblasť financií SSZ v rokoch 2013 - 2016
zbrane
vzduchové,
malokalibrové,
pištoľové, puškové, brokové terčové
zariadenia Häring, mládežnícke zbrane, ,
elektronické terčové zariadenia SIUS
ASCOR, materiálovo-technické zabezpečenie elektronického terčového zariadenia - lapačov, výpočtovej techniky.
Úprava strelníc v majetku SSZ rekonštrukcia zastrešenia a šatní pretekárov.
Dotácie zo štátneho rozpočtu musia byť
schválené zákonom o štátnom rozpočte
a môžu byť použité len na určené účely
a podliehajú ročnému zúčtovaniu.
Vlastné zdroje k 31.12.2015
predstavujú hodnotu 113 117 €. Do tejto
sumy sú zahrnuté výnosy z prenájmu
budov Slovenského streleckého zväzu,
členské príspevky, príspevok za Bulletin
SSZ, odpredaj nespotrebovaného streleckého materiálu športovo streleckým klubom pričom sa tieto finančné prostriedky
vracali späť na činnosť Slovenského
streleckého zväzu a zároveň na pokrytie
prečerpania účelových dotácií na športové podujatia a povinného spolufinancovania finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre príslušné kalendárne
roky.

Hlavnou úlohou Slovenského
streleckého zväzu bolo v rokoch 20132016 zabezpečenie finančných prostriedkov pre činnosť reprezentácie, rozvoja
športových odvetví a talentovanej mládeže. Finančné prostriedky boli schvaľované Radou streleckého zväzu podľa
schválených plánov činností pre jednotlivé roky.
Zdroje na finančné zabezpečenie
plánov činnosti pre jednotlivé roky sú
v prílohe materiálov na Zjazd SSZ a to –
SSZ v číslach.
Účelové finančné prostriedky
z dotácií z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu, Slovenského olympijského výboru a medzinárodného Olympijského výboru sa čerpali podľa vypracovaných projektov pre jednotlivé roky
pre štátnu športovú reprezentáciu a rozvoj športových odvetví, realizačných
plánov pre vybratých športovcov pre
jednotlivé roky pre centrá talentovej
mládeže pri jednotlivých kluboch, školské športové strediská a pre šport pre
všetkých a záujmovú činnosť na školách.
Účelové investičné prostriedky boli
použité na materiálno-technické zabezpečenie vybratých športovcov, realizáciu
projektu brokovej strelnice Trnava –
Štrky a to, vrhačky, strelecký trenažér,
Majetok Slovenského streleckého zväzu:
ROK

2012

Prírastky

Úbytky

2016

2016

2016

k 1.1.2012

2012 až 2015

2012 až 2015

k 1.1.2016

30.9.2016

prírastky

Budovy a haly
Stroje, prístroje
a zariadenia
Dopravné
prostriedky

589 414,34
1 587 811,48

39 305,51
387 851, 85

0,00
119 886,74

628 719,85
1 855 776,59

628 719,85
1 955 085,22

99 308,63

97 541,27

25 579,00

14 937,26

108 183,01

108 183,01

30 779,99

Drobný dlhodobý
majetok

32 174,70

8 076,70

19 974,61

20 276,79

20 276,79

157 007,24
2 463 949,03

460 813,06

154 798,61

157 007,24
2 769 963,48

157 007,24
2 900 052,10

Pozemky
Spolu
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Majetok SSZ predstavuje hodnotu:
2 900 052,10 € ku 30.9.2016
v nadobúdacej cene.
Do tejto sumy je zahrnutý majetok
vo výške 628 719,85 € ako je budova na
Wolkrovej ul. 4 v Bratislave, budova
Orlove 277 Považskej Bystrici, strelnica
v Holíči, zhodnotenie strelnice Trnava –
Štrky a prírastok vo výške 39 tisíc EUR
je oprava bočnej steny a zateplenie budovy Bratislave, stavebné úpravy zabezpečenie požiarnej bezpečnosti vo výške
17 786,45 € ,rekonštrukcia zastrešenia
šatní pretekárov na strelnici Holíč vo
výške 12 808,18 €, na ktorú sme dostali
investičné prostriedky a dobudovanie
stavebnej priečky, oprava strechy a
zateplenie bočných stien v budove SSZ
Bratislava.
Ďalej do tejto sumy sú zahrnuté
stroje a zariadenia v hodnote:
1 855 776,59 € pre zabezpečenie prípravy reprezentačných športovcov zaradených do projektu TOP Tím a to
výpočtová technika, prístroje na regeneráciu, nákup reprezentačných zbraní
a mládežníckych zbraní v počte 75 ks
v hodnote 99 964,47 €, terčové zariadenia Häring v počte 71 ks vo výške 21
468,15 €, realizácia projektu ,,Brokovej
strelnice pre štátnu športovú reprezentáciu SSZ- vyhodnocovacie zariadenie “
vo výške 15 689,68 €, zmenou pravidiel
ISSF bolo nutné zabezpečiť bezpečnostný kamerový systém pre tréningový
proces brokových disciplín vo výške
5 217 €, Terčové vyhodnocovacie zariadenie Sius Ascor 13 kusov v hodnote
s príslušenstvom , ochranným rámom vo
výške 94 897,90 € ,strelecký trenažér pre
strelnicu brokové disciplíny a reprezentačných športovcov zaradených do
TOP Tímu 3 ks v hodnote 4 404,49 EUR,
výpočtová technika v hodnote 16 167,05
Eur reprezentačných športovcov zaradených do TOP Tímu a sekretariátu Streleckého zväzu , mládežníckych vzdu-
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choviek 100 kusov v hodnote 14 993,- €
následne odovzdané prostredníctvom
Krajských výborov Slovenského streleckého zväzu do športovo streleckých klubov SSZ, 60 ks terčové zariadenia
Häring v hodnote 17 928,- €. Ostatné
prírastky fotoaparát Olymp, projektor
Esso, riadiacia jednotka pre Sius Ascorprepojenie elektronických terčových
zariadení, technické zhodnotenie zbraní,
zabezpečenie
výpočtovej
techniky
sekretariát SSZ. Úbytok 119 886, 74 € je
vyradenie poškodených zbraní z evidencie, poškodenej výpočtovej techniky,
vyradenie poškodených pažieb brokových zbraní zakúpené pre športový výber
reprezentácie TOP a vyradenie a následne predané auto Fiat Multipla.
V tejto hodnote nie je zaradený
dlhodobý majetok zakúpený v roku
2016 (až ku 31. 12. 2016 ukončenie
účtovného
obdobia)
v hodnote
130 088,62 €, a to – nákup 8 miestneho
vozidla FORD TOURNEO 30.779,00 €
zakúpené z účelových investičných
prostriedkov vo výške 20 000,- € rozdiel
je povinné spolufinancovanie, zabezpečenie výpočtovej techniky pre reprezentačných športovcov zaradených do TOP
tímu vo výške 1500,- €, zabezpečenie
náhradných dielov do vyhodnocovacích
terčových zariadení SIUS ASCOR vo
výške 8 416,88 €, zabezpečenie zbraní
vo výške 10 778,14 €, malokalibrových
pištolí v počte 7 kusov športovej reprezentácie a centier talentovej mládeže
vzduchoviek Anschütz s príslušenstvom
4 kusy, zabezpečenie nového reprezentačného oblečenia značky Hummel na
roky 2017-2020.
Čerpanie príjmov finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom Ministerstvom školstva
podlieha ročnému zúčtovaniu dotácií
podľa štatisticky sledovaných nákladov
športovej
reprezentácie
a rozvoja
športových odvetví, talentovej mládeže
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a reprezentácie zaradenej do športového
TOP 2016.
Prijaté finančné prostriedky boli
čerpané len na realizáciu určenú
v Zmluve s Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR (dotácie do
1.11.2016), čerpanie finančné prostriedkov v rámci projektu Štipendium
Olympijskej solidarity RIO 2016 z MOV
sa predkladajú každé 4 mesiace a daňovému úradu do 31. 3. a výsledok
z Ročného zúčtovania príjmov (daňové
priznanie, súvaha ,výkaz ziskov a strát
poznámky - vysvetlivky) Slovenského
streleckého zväzu je predkladaný na
schválenie Rade Slovenského streleckého
zväzu a zverejnený na internetovej
stránke Slovenského streleckého zväzu.
Príjmy a náklady podané v daňovom priznaní za príslušný kalendárny rok
z Vlastných zdrojov, daňových príjmov
a nákladov, použitie podielu dane z príjmov fyzických osôb, dotácie sú vysvetlené v ,,Poznámkach“ za jednotlivé
kalendárne roky (zverejnené na internetovej stránke Slovenského streleckého
zväzu po schválení Radou Slovenského
streleckého zväzu).
Sú tam vysvetlené zahrnuté výdavky spojené so súťažami za jednotlivé
kalendárne roky s (rozdiel medzi vyúčtovaním nákladov z prostriedkov MŠVV
aŠ SR, náklady z povinného spolufinan-
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covania) zabezpečenú cez Darovacie
Zmluvy, Zmluvy na reklamu, z vlastných
zdrojov- príspevkom na športovú činnosť
najúspešnejším športovcom a trénerom
za príslušný kalendárny rok. Nákup
športovej výstroje pre reprezentáciu SSZ
bežný spotrebný materiál, kancelárske
potreby a poplatky z bankových operácií
Služby
časť
prevádzkových
nákladov a služieb spojené s užívaním
kancelárskych priestorov za jednotlivé
kalendárne roky 2013 až 2015 (rozdiel
MŠ činnosť, a daňových nákladov)
Ďalej sú tam náklady zo športových podujatí ME , SP, OHN Suhl a iné
(povinné spolufinancovanie zväzu, klubov a jednotlivcov - Zmluva medzi
MŠVVaŠ SR) aj výnosy Darovacie ZML
–Zmluvy o Reklame ME pre bežiaci terč,
vybratých športovcov TIPOS, zaúčtované na jednotlivých účtoch triedy ,,5 a 6“.
Mzdových nákladov sú zahrnuté
ocenenia na vyhodnotení najúspešnejších športovcov a trénerov, mzda a odvody, odmeny za jednotlivé kalendárne
roky 2013 až 2015 zamestnancom SSZ.
V nákladoch sú zahrnuté aj prírastky nakupovaných zásob a dlhodobý
hmotný majetok zakúpený a vyradený
cez odpisy a vo výnosoch v prevádzkových dotáciách za jednotlivé kalendárne roky 2013 až 2015, ktorý je v súlade s výkazom so ziskov a strát.
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Ako sme napredovali
Na II. zjazde Slovenského
streleckého zväzu došlo k zosúladeniu
zjazdového cyklu SSZ s olympijským,
nakoľko
športová
streľba
je
olympijským športom a je správne, aby
zvolení funkcionári a športovci mohli
byť pri bilancovaní výsledkov svojej
činnosti.
Máme za sebou ďalší duálny cyklus a za tento čas urobila naša organizácia niekoľko historických krokov.
Za
účelom
implementácie
zákona o športe č. 440/2015 z. z. do
Stanov SSZ, bolo treba zvolať
mimoriadny zjazd SSZ, ktorý sa konal
23.4.2016
v Bratislave.
Delegáti
predložený
návrh
Stanov
SSZ

s doplňujúcimi pripomienkami schválili
a poverili prezidenta SSZ p. Miloslava
Bencu, aby zabezpečil registráciu na
MV SSR. Registrácia Stanov SSZ bola
zrealizovaná.
Delegáti odsúhlasili termín
a miesto VI. Zjazdu SSZ na 10. XII.
2016 v Martine a dali mandát stávajúcemu vedeniu SSZ, aby zabezpečoval
kontinuitu činnosti SSZ, vo všetkých
oblastiach, do volebného zjazdu.
Absolvovali sme ďalší cyklus,
v ktorom naši pretekári dosiahli rad pozoruhodných medzinárodných úspechov, čo dokumentuje nasledovný prehľad aktivít Slovenského streleckého
zväzu na jednotlivých úsekoch činnosti.

XXXI. OH – Rio de Janero 2016
Zásluhou systematickej práce SSZ, trénerov, realizačného tímu a hlavne
samotných športovcov počas olympijského cyklu, získal Slovenský strelecký zväz
päť miesteniek do Ria de Janero na XXXI. OH:
pištoľové disciplíny - Pavol Kopp a Juraj Tužinský
disciplína Trap muži – Erik Varga
disciplína Skeet ženy – Danka Barteková
disciplína Trap ženy – Zuzana Rehák Štefečeková, ktorá však pre materské
povinnosti neštartovala a jej miestenku si v internej
kvalifikácii vybojoval Marián Kovačócy.
Strelci odleteli na olympiádu
dobre pripravení, aby dôstojne reprezentovali SR.
Strelci pištoľových disciplín na
OH potvrdili svoju osobnú výkonnosť
a obaja sa vo svojich disciplínach
kvalifikovali do finálovej súťaže a mali
možnosť zabojovať o medailové pozície. Na olympijskú medailu chýbalo
Jurajovi Tužinskému trocha šťastia
a musel sa uspokojiť so 4. miestom,
Pavol Kopp so 7. miestom. Brokovým
strelcom sa nepodarilo zopakovať
úspechy z predchádzajúcich OH.
Finálovú účasť pištoľníkov
Juraja Tužinského a Pavla Koppa, treba
považovať za úspešnú reprezentáciu SR
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a SSZ na XXXI. OH v Rio de Janero
2016.
Medailisti disciplín so štartom našich
pretekárov a ich výsledky (v zátvorke
počet klasifikovaných):

ĽPi 60 – muži (41)
1. Jongoh Jin, KOR
QF 567 - FIN 193,7
2. Xuan Vinh Hoang, VIE
QF 556 - FIN 191,3
3. Song Guk Kim, PRK
QF 557 - FIN 172,8
7. Pavol Kopp, SVK
QF 556 - FIN 91,4
33. Juraj Tužinský, SVK
541
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VzPi 60 – muži (46)
1. Xuan Vinh Hoang, VIE
QF 581 - FIN 202,5
2. Felipe Almeida WU, BRA
QF 580 - FIN 202,1
3. Wei Pang, CHN
QF 590 - FIN 180,4
4. Juraj Tužinský, SVK
QF 582 - FIN 159,4
38. Pavol Kopp, SVK 569

18. Marián Kovačócy, SVK 114
21. Erik Varga, SVK
114

Trap 125 – muži (33)
1. Josip Glasnovic, CRO
QF 120 - SMF 15 - GMM 13+4
2. Giovanni Pellielo, ITA
QF 122 - SMF 14 - GMM 13+3
3. Edward Ling, GBR
QF 120 - SMF 12 - BMM 13

Za významný úspech slovenského streleckého športu treba
považovať aj dve zlaté a jednu
striebornú medailu členky SSZ
Veroniky Vadovičovej na Paralympiských hrách 2016 v Rio de Janero.

Skeet 75 – ženy (21)
1. Diana Bacosi, ITA
QF 72 - SMF 15 - GMM 15
2. Chiara Cainero, ITA
QF 70 - SMF 16 - GMM 14
3. Kimberly Rhode, USA
QF 72 - SMF 14+4 - BMM 15+7
16. Danka Barteková, SVK 64

Preteky SP, majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy
Preteky Svetového pohára,
majstrovstvá sveta, ME a EH sú
v súčasnosti súťaže, z ktorých sa
môže strelec kvalifikovať na
olympiádu.
Časy, keď úroveň športovej
streľby tvorili európski strelci
a strelci niekoľkých amerických
štátov patria minulosti. Dnes je
strelecký šport na vysokej výkonnostnej úrovni prakticky na všetkých
kontinentoch a dostať sa na olympiádu je náročné a tiež mimoriadne
finančne nákladné.
Vybojovanie si miestenky na
OH v daných ekonomických, materiálnych a spoločenských podmienkach, je samo o sebe víťazstvom pre
športovca i SSZ.
Olympijský cyklus vystavil
tradičnú vizitku kvality slovenskému
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strelectvu športu, keď postupne
získali Q-plac: Juraj Tužinský,
Danka Barteková, Erik Varga, Pavol
Kopp a Zuzana Rehák Štefečeková.
Zuzana Rehák Štefečeková sa v
apríli 2016 stala mamičkou a jej
miestenku si vystrieľal Marián
Kovačócy.
Dosiahnuté úspechy našich
strelcov na vrcholných svetových
súťažiach majú v rámci slovenských
olympijských
športov
vysoký
športový, ale i spoločenský kredit,
čo dokumentuje skutočnosť, že
majster sveta v Trape Erik Varga bol
v roku 2014 a v roku 2015 boli spolu
so Zuzanou Rehák Štefečekovou,
vybraní do desiatky športovcov roka
Slovenskej republiky.
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MS, ME, EH, účastníci F-SP a OH (2013-16)
Pretekári SR s umiestnením na 1. – 3. mieste
Barteková Danka
Skeet 75
ME 2013
ME 2014
ME 2015
MS 2014
F-SP 2013
F-SP 2014
OH 2016

3. miesto
3. miesto
2. miesto
3. miesto
6. miesto
3. miesto
16. miesto

Kopp Pavol
ĽPi 60
EH 2015
ĽPi 60
OH 2016
VzPi 60
OH 2016

2. miesto
7. miesto
38. miesto

Kovačócy Marián
Trap 125
OH 2016

18. miesto

Olejník Hubert
DT 150
F-SP 2014

6. miesto

Reháková Štefečeková Zuzana
Trap 75
ME 2013
2. miesto
ME 2014
3. miesto
ME 2015
1. miesto
ME 2016
1. miesto
F-SP 2013 3. miesto
F-SP 2014 1. miesto
F-SP 2015 2. miesto
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Tužinský Juraj
VzPi 60
EH 2015
VzPi 60
OH 2016
ĽPi 60
OH 2016
Varga Erik
Trap 125

EH 2015
MS 2014
MS 2015
F-SP 2013
F-SP 2014
F-SP 2015
F-SP 2016
OH 2016

3. miesto
4. miesto
33. miesto
2. miesto
1. miesto
1. miesto
1. miesto
8. miesto
6. miesto
2. miesto
21. miesto

Drobný Adrián
Trap 125
MS-jun 2015 3. miesto
Praj Filip
Trap 125

ME-jun. 2013 2. miesto
ME-jun. 2015 1. miesto
MS-jun. 2015 1. miesto

Slamková Nina
Trap 75
ME-jun 2013 3. miesto
Sýkorová Veronika
Skeet 75
ME-jun 2014 2. miesto
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Prehľad účasti reprezentantov na ME a MS v rokoch 2013 – 2016

v puškových, pištoľových a brokových disciplínach
Rok 2013
ME - vzduchové zbrane,

Rok 2015
ME - vzduchové zbrane,

25.2. – 3.3.2013, Odense, Dánsko
10 športovcov, 13 štartov, 4 doprovod

2. – 8.3.2015, Arnhem, Holandsko
14 športovcov, 14 štartov, 5 doprovod

ME - guľové zbrane,

ME - guľové zbrane,
brokové zbrane,

21.7. – 3.8.2013, Osijek, Chorvátsko
15 športovcov, 22 štartov, 6 doprovod

ME – brok. zbrane, bežiaci terč,
28.7. – 8.8.2013, Suhl, Nemecko
25 športovcov, 29 štartov, 10 doprovod

MS – brokové zbrane,
14. – 25.9.2013, Lima, Peru
16 športovcov, 17 štartov, 6 doprovod

Rok 2014
ME - vzduchové zbrane,

18.7. – 1.8.2015, Maribor, Slovinsko
36 športovcov, 45 štartov, 14 doprovod

MS – brokové disciplíny,
9. – 18.9.2015, Lonato, Taliansko
20 športovcov, 21 štartov, 13 doprovod

Rok 2016
ME - vzduchové zbrane,
22. – 28.2.2016, Gyor, Maďarsko
17 športovcov, 17 štartov, 12 doprovod

kvalifikácia YOG, 26.2. – 6.3.2014,
Moskva, Rusko
20 športovcov, 32 štartov, 8 doprovod

ME juniorov – guľové zbrane,

ME – brokové zbrane,

ME - brokové disciplíny,

16. – 27.6.2014, Sarlóspuszta, Maďarsko
22 športovcov, 22 štartov, 8 doprovod

12. – 19.6.2016, Tallin, Estónsko
7 športovcov, 14 štartov, 4 doprovod
4.7. – 12.7.2016, Lonato, Taliansko
18 športovcov, 19 štartov, 15 doprovod

MS – puškové, pištoľové,
brokové zbrane, bežiaci terč,
6. – 20.9.2014, Granada, Španielsko
33 športovcov, 44 štartov, 18 doprovod
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Podporná činnosť odborných komisií SSZ
Komisia rozhodcov SSZ
Činnosť rozhodcov spočíva v
servise pre strelcov a usporiadateľov
streleckých pretekov. Základňa aktívu
rozhodcov sa znižuje prirodzeným
úbytkom, alebo stratou záujmu o túto
náročnú a zodpovednú činnosť. Pre
komisiu je prvoradou úlohou, úbytok
doplňovať výchovou nových kádrov.
Zabezpečovať kvalitný výkon rozhodcovskej činnosti, znamená pre rozhodcu,
aby sústavným vzdelávaním, neustále dbal
o zvyšovanie svojej odbornosti.
KR SSZ 2013– 2016 pracovala v zložení:
Valvoda Josef – predseda komisie
Stanková Eva – členka komisie
Vasek František – člen komisie
Vyletel Miroslav – člen komisie
Frčka Ján – mládežnícke disciplíny
Krčmár Ladislav – brokové disciplíny
Komisia pravidelne zasadala, aby
zabezpečovala jednotlivé úlohy.
Na prvom mieste to bolo zabezpečovanie rozhodcovskými zbormi vrcholné republikové súťaže.
Zrealizovala preklad pravidiel ISSF
na olympijský cyklus 2013 – 2016 do
slovenského jazyka a následne korešpodenčne doškolenie a obnovu licencií
rozhodcovského aktívu. Došlo k spresneniu základne, ale aj k jej úbytku.
Za účelom rozšírenia aktívu rozhodcov, komisia zrealizovala školenia na
nové licencie a na zvýšenie kvalifikácie s
prírastkom:
Puškové a pištoľové disciplíny:
Martin, 4.– 6. 10. 2013
40 rozhodcov
Vyhne, 25.-27. 4. 2014
9 rozhodcov
Holíč, 16.- 18. 10. 2015 11 rozhodcov
Martin, 5.- 7. 2. 2016
12 rozhodcov
Brokové disciplíny:
Trnava, 21.- 23.3.2014

Športová a situačná streľba:
Rim.Sobota, 4.– 6.10.2013 30 rozhod.
Rim.Sobota, 6.– 7.11.2015 30 rozhod.
Aktuálny stav rozhodcov pre:
pušky a pištole
206 rozhodcov
bežiaci terč
44 rozhodcov
brok. disciplíny
58 rozhodcov
disciplína ŠSS
55 rozhodcov
disciplíny MLAIC 26 rozhodcov
disciplíny FITAC 12 rozhodcov
V novembri 2015 sa uskutočnilo
v Maďarsku preškolenie rozhodcov ISSF
s možnosťou zvýšenia kvalifikácie vzduchových disciplín pozvaných k rozhodovaniu na ME 2016 v Maďarsku. Piatim
rozhodcom SSZ bolo zvýšenie licencie
priznané.
Predseda KR SSZ Ing. Josef
Valvoda v spolupráci s viceprezidentom
SSZ Ing. Jánom Kulichom spracovali
podklady k žiadosti o pridelenie akreditácie pre školenie rozhodcov športovej
streľby vlastnými silami. Po splnení
podmienok bola MŠVVŠ SR akreditácia
SSZ na školenie rozhodcov športovej
streľby I. až III. stupňa potvrdená do
roku 2019.
Komisia rozhodcov využíva možnosti BULLETIN-u SSZ na zverejňovanie metodických pokynov v aplikácii
pravidiel, na nábor a prípravu školenia
rozhodcov a tiež príspevky k aktuálnym
problémom v slovenskom streleckom
športe.
Komisia rozhodcov, za účelom
zviditeľnenia členov rozhodcovského
zboru na pretekoch, pripravila návrh
viest v súlade s nárokmi ISSF, ktorý bol
odsúhlasený, vesty boli postupne vyhotovované a po úhrade distribuované.

17 rozhodcov
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Legislatívna komisia SSZ
Od legislatívnej komisie sa očakáva podporná činnosť na úseku kvalifikovaného ošetrenia aktivít SSZ internými
smernicami.
V podmienkach Slovenského streleckého zväzu sú to legislatívne činnosti,
zabezpečujúce organizovaný šport, štátnu
reprezentáciu,
výchovu
a prípravu
streleckej omladiny a šport pre širokú
streleckú verejnosť t.j. záujmová činnosť
občanov. Prínosom je spolupráca JUDr.
Tiborom Csémim.
Aktualizácia interných smerníc
Slovenského streleckého zväzu si vyža-

duje spoluprácu s odbornými komisiami,
čo sa darí napĺňať. Súčasne platné interné smernice vyhovujú reálnym potrebám
zväzu a neukazuje sa potreba ich zásadne
meniť.
Ďalšou významnou činnosťou
v legislatíve je pripomienkovanie vládnych návrhov zákonov týkajúcich sa
zbraní a streliva, športu, sponzoringu
atď. Tu konštatujem čiastočné úspechy,
kde niektoré naše pripomienky boli
zapracované do legislatívy.

Lekárska komisia SSZ
Činnosť lekárskej komisie sa
formovala v priebehu rokov tak, že dnes
obsahuje viacero smerov.
Základná forma jej činnosti zostala na sledovaní zdravotného stavu
mladých športovcov, či už vo forme
osvety alebo konkrétnej kontrolnej
činnosti.
Starostlivosť o reprezentáciu sa
okolnosťami vyvinula na širšie pôsobenie. Hlavne v súvislosti s prevenciou,
zabezpečovaním liečby a podpory organizmu v súlade s pravidlami antidopingu.

Nedostatkom v tejto oblasti sa
ukazuje čoraz menšia prevencia formou
pravidelných lekárskych prehliadok
aktívnych športovcov. Spôsobuje to aj
finančná náročnosť funkčných prehliadok a ich menšia dostupnosť na miestnej
úrovni.
Pre operatívnu pomoc a tiež na
úseku dopingu sú k dispozícii Doc.
Pavlíková a MUDr. Recabarren

Športovo-technická komisia SSZ
SSZ okrem streleckých disciplín
ISSF, zastrešuje aj disciplíny základného
výcviku branného charakteru – príbuzné
disciplíny - streľbu z historických zbraní
– MLAIC, neolympijské brokové disciplíny – FITAC.
Všetky uvedené oblasti činností
majú svoj význam. Najdôležitejšie však
zo strany zväzu, sú hlavne olympijské
disciplíny a disciplíny ISSF - najvyššie
hodnotené štátom z pohľadu finančných
príspevkov na prípravu štátnej reprezen-
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tácie, na podporu výchovného procesu
a zabezpečovania ďalších úloh zväzu.
Ďalšie disciplíny, ktoré SSZ
zastrešuje, pokrývajú záujem činnosti
členskej základne. Tieto disciplíny sú
nižšie bodované do finančného ohodnotenia zväzu, majú však významný podiel
na aktívnom zapájaní všetkých členov do
činnosti, nielen účasťou na súťažiach, ale
aj spolupodieľaním sa na financovaní
činnosti zväzu.
Jednotlivé skupiny disciplín – s
výnimkou olympijských – sú z pohľadu
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zväzu rovnocenné. Vyššia priorita niektorej skupiny, v konkrétnom časovom
období, je priamo závislá od konkrétnych
výsledkov na medzinárodných podujatiach, v konkrétnom časovom horizonte,
nič nie je dlhodobo dané, každá skupina
disciplín sa musí permanentne snažiť
o čo najlepšie výsledky, v porovnaní so
svetom.
Štát zaujíma celoštátna pôsobnosť
súťaží, čo je jedna z podmienok dotácie
štátu na činnosť zväzu. Z tohto prístupu
musel SSZ vytvoriť a dodržiavať štruktúru súťaží – celoštátne a regionálne.
Pohľad členskej základne na systém súťaží je neraz dosť egoistický –
kluby by chceli mať kvalifikačné súťaže
doma, alebo v blízkom okolí, čo im
s ohľadom na minimálne finančné náklady na účasť nemožno zazlievať.
Z takéhoto pohľadu potom vychádza hodnotenie niektorých ŠSK na
systém súťaží. Žiaľ tento prístup nezohľadňuje potreby zväzu a hlavne na ich
celoštátne rovnomerné rozdelenie.
V skupinách disciplín v streľbe
z historických zbraní, veľkokalibrovej
pištole – plášťové strelivo, športovej
situačnej streľbe a brokových disciplín,
je systém súťaží stabilizovaný.
V puškových a pištoľových disciplínach nie je situácia až tak jednoznačná
– hlavne v mládežníckych kategóriách
pretrváva hľadanie optimálneho riešenia.

Kluby, ktoré majú záujem usporiadať
najvyššie súťaže t.j. kvalifikačné preteky
(KVP), započítavané do rebríčkov pre
postup na M-SR ako sú Extraliga, LTM,
NLML, 1. SL, a majstrovstvá krajov, či
už disciplíny vzduchové, malokalibrové,
brokové, historické zbrane, plášťové
strelivo, ... predkladajú ŠTK ponuky. Na
koordinačnej porade týchto záujemcov sa
hľadá konsenzus pridelenia jednotlivých
termínov a súťaží.
ŠTK SSZ sa ústretovo usiluje o
rovnomerné celoplošné rozdelenie kvalifikačných pretekov.
Ťažisko práce ŠTK nie je len
v športovom kalendári, ale hlavne v
systéme súťaží. Súčasný súťažný poriadok sa osvedčil a nepotrebuje zásadné
zmeny.
Po rozpade Zväzarmu pripadli
strelnice klubom, ktoré ich využívali.
Toto bol prvý krok k získaniu strelnice
do vlastníctva klubu.
Pre skutočné získanie strelnice do
vlastníctva si však museli kluby, v zmysle vtedy platnej štátnej legislatívy,
administratívne–dokladovo
doriešiť
vlastníctvo až po zápis do katastra.
Túto povinnosť si však splnilo
málo klubov a tak prišli o strelnice, ktoré
nám dnes chýbajú. Technický stav mnohých súčasných strelníc sa nám v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov
v kluboch na údržbu a prevádzku
zhoršuje.

Športová streľba na ZŠ a 8-ročných gymnáziách
Základným poslaním každého
športu a teda aj strelectva, je umožniť
mládeži vykonávať záujmovú športovú
činnosť, ktorá v mnohých prípadoch
prerastie na úroveň výkonnostného
športu a tí najlepší sa dokonca upíšu
vrcholovému športu.
Slovenský strelecký zväz vybudoval systém základného výcviku mládeže
prostredníctvom Školských športových
stredísk, ktorých je v súčasnosti 14 rozloG:\Rok2016kul\Zjazd_16\Material_zj_16\Sprava_prezident_zj_16.doc

žených po jednotlivých krajoch. Popri
streleckých krúžkoch v kluboch na ZŠ
a SŠ sú strediská záujmovej činnosti
mládeže v športovej streľbe inštitútom
prvého kontaktu, kde sa vyprofilujú
talenty s perspektívou ďalšieho športového rastu v niektorom špecializovanom
Centre talentovanej mládeže. Strelci výnimočného talentu môžu byť následne
zaradení do niektorého strediska vrcholové športu.
14 z 24
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SSZ v spolupráci so SAŠŠ každoročne organizačne zabezpečuje M-SR
žiakov ZŠ a 8-ročných gymnázií v streľbe zo vzduchovky Slávia z polohy ležmo

na 30 súťažných výstrelov. Štartu na MSR predchádzajú krajské a okresné kolá
na ktorých organizačne participujú KV
SSZ jednotlivých krajov.

Komisia riadenia reprezentácie SSZ
KRR SSZ pracovala počas posledných 4 rokov čiastočne pod novým vedením. Koncom roku 2013 ukončil prácu
v SSZ Pavel Anetta, ktorý dlhé roky pôsobil v pozícii vedúceho KRR. Jeho
funkciu som prevzal na základe
menovania prezidentom SSZ, nakoľko
komisia spadala v rámci úloh SSZ do
mojej kompetencie. Počas uvedeného
obdobia sa udiali v KRR aj ďalšie
zmeny. Na pozícii vedúceho puškových
disciplín vystriedal Ivanu Švecovú Jozef
Gönci, ktorý sa však s touto funkciou
nestotožnil a koncom roka 2015 na
vlastnú žiadosť ukončil pôsobenie v tejto funkcii. Naďalej však zostal v KRR
ako vedúci rezortného strediska VŠC
Dukla Banská Bystrica a počas roka
2016 ho na väčšine zasadaní KRR
zastupoval ním poverený Peter Buberník.
Funkcia vedúceho puškových disciplín je
zatiaľ neobsadená. SSZ vypísal konkurz
na miesto tajomníka KRR, avšak bez
úspešne. Aj napriek týmto skutočnostiam
KRR zabezpečovala všetky reprezentačné úlohy a povinnosti, ktoré bolo
potrebné riešiť. Informovanosť členskej
základne je zabezpečená prostredníctvom
webovej prezentácie SSZ, kde sú zverejňované všetky potrebné dokumenty.
Postupne som v podstate od nuly
začal uplatňovať rôzne opatrenia, ktoré
bolo nutné vykonať. Zasadnutia sa podľa
potreby konali samostatne pre brokové
disciplíny a samostatne pre guľové disciplíny, bolo to operatívnejšie. Na zabezpečenie úloh som podľa potreby prizýval aj
iných trénerov. Zmeny v pravidlách finálových disciplín vyvolali aj mnohé diskusie v systéme tvorby limitov, avšak zatiaľ
zostali v nezmenenej forme. V ďalšom
období mám v pláne inovovať tieto
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limity, ale aj ďalšie reformy v práci
s reprezentáciou. Určite však nie je
možné meniť všetko, čo bolo zaužívané
viac ako 20 rokov.
Činnosť KRR je zabezpečená
z prostriedkov SSZ, ktorý z dotácie
MŠVVaŠ SR poskytuje financie pre
činnosť reprezentácie. Tu treba povedať,
že to však nie sú len financie priamo
hradené na výjazdy na podujatia, ale aj
ďalšie
náklady
súvisiace
s touto
činnosťou, ako napr. mzdy, činnosť
sekretariátu, MTZ, rôzne poplatky do
ESC, ISSF a ďalšie výdavky. Rozpočet
je aktualizovaný na základe potrieb KRR
na jednotlivé podujatia.
Na poli športovom smeruje činnosť KRR
k OH. To znamená počas 4-ročného
obdobia získať QP (miestenku a úspešne
zúročiť prípravu k zisku medailových
umiestnení.
Každoročne
sa
naši
reprezentanti zúčastňovali aj ďalších
vrcholných podujatí typu MS, ME SP,
kde získavali aj medaile. Tu sa viac
darilo
reprezentantom
brokových
disciplín. Z viacerých úspechov musíme
spomenúť titul majstra sveta v Trape ,
ktorý získal Erik Varga v roku 2014
a obhájil v roku 2015.
Pre OH 2016 do Ria získali QP:
Barteková Danka, Skeet
Kopp Pavol, pištole
Rehák-Štefečeková Zuzana, Trap
Tužinský Juraj, pištole
Varga Erik, Trap
Puškové disciplíny nezískali miestenku.
Pre materské povinnosti sa nakoniec OH
nemohla zúčastniť Zuzana Rehák-Štefečeková. Naši športovci urobili v príprave
maximum, avšak medailu sme na OH
nezískali. Vynikajúco však môžem hodnotiť zisk 4. miesta Juraja Tužinského vo
15 z 24

30.11.2016 / 10:37:00

VzPi a 7. miesto Pavla Koppa v ĽPi.
Hodnotenia trénerov – účastníkov OH sú
samostatnou prílohou.
Záverom môžem konštatovať, že
uplynulé obdobie bolo naozaj charakteristické zmenami. Od roku 2016 je v plat-

nosti aj nový Zákon o športe, ktorý
nemalou mierou ovplyvní nie len prácu
v KRR, ale hlavne v SSZ. Určite budú
potrebné
aj
zmeny
v činnosti
reprezentácie. Jej smerovanie nám ukáže
už nadchádzajúci volebný zjazd SSZ.

Komisia mládeže SSZ v období rokov 2013 - 2016
KM SSZ pracovala v zložení:
Igor Homola – predseda
Ján Zemko – tajomník
Pavel Záchenský – Banskobystrický
Peter Nagy – Bratislavský kraj
Peter Mešťan – Košický kraj
František Liptai – Nitriansky kraj
Stanislav Hudák – Prešovský kraj
Peter Biňas – Trenčiansky kraj;
Milan Vymyslický – Trnavský kraj
Ondrej Grečnár – Žilinský kraj
Ján Bohunický - koordinátorom SSZ
pre prácu s mládežou
V rokoch 2013 - 2016 KM SSZ
zasadala dva krát ročne. Činnosť KM
SSZ v tomto období bola zameraná
hlavne na zabezpečenie organizácie
súťaží a sústredení pre mladých strelcov
vo veku do 16 rokov.
Na zasadnutiach sa KM SSZ
zaoberala návrhmi súťažných smerníc:
- pre porovnávaciu súťaž talentovanej
mládeže (v rokoch 2013 a 2014),
- v spolupráci so SAŠŠ Súťažným
poriadkom postupovej súťaže majstrovstiev Slovenskej republiky žiakov
základných škôl a osemročných gymnázií v streľbe zo vzduchových zbraní.
V spolupráci s Komisiou rozhodcov SSZ sa členovia KM SSZ podieľali
na úprave národných pravidiel športovej
streľby pre mládež a ich aplikáciou na
základe skúseností z predchádzajúceho
obdobia, úprave Súťažného poriadku
SSZ (vnútorná smernica SSZ číslo
15/SSZ – 12) článku 50 a článku 58.
Pripravovala zabezpečenie, termíny a miesta mládežníckych súťaží - finále
PSTMŠ v rokoch 2013 a 2014, NLML,
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M-SR postupovej súťaže žiakov základných škôl a osemročných gymnázií,
M SR mládeže v streľbe zo vzduchových
zbraní.
V období rokov 2013 – 2016 sa
uskutočnilo jedno sústredenie mládeže
ročne. Na sústredenia mládeže boli
účastníci nominovaní predovšetkým na
základe výsledkov z LTM- vzduchové
zbrane, rebríčka NLML, Majstrovstiev
SR mládeže v streľbe zo vzduchových
zbraní v disciplínach VzPu 40 a VzPi 40,
výsledkov LTM a M SR v guľových
disciplínach. Sústredenie sa uskutočnili
nasledovne:
- 26. 8. do 30. 8.2013 - príprava výberu
talentovanej mládeže na M SR vo Vištuku. Sústredenie bolo zamerané na streleckú prípravu športovcov,
- 30. 9. do 5. 10. 2014 sa uskutočnilo
v spolupráci s CTM rekondičné sústredenie vybraných športovcov CTM
a talentovanej mládeže vo Vysokých
Tatrách.
- 6.10. do 11.10.2015 spoločné rekondičné sústredenie mládeže a CTM, ktoré sa
uskutočnilo od vo Vysokých Tatrách.
- 24.4. do 1.5.2016 v Príbelciach, zamerané na streleckú prípravu športovcov na
nadchádzajúcu guľovú sezónu.
Dovoľte mi na záver poďakovať
všetkým členom KM SSZ, organizátorom mládežníckych súťaží, trénerom,
vedeniu SSZ za spoluprácu pri organizácii a uskutočňovaní všetkých podujatí
a akcií, ktoré KM SSZ uskutočnila
v období rokov 2013 – 2016.
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Trénersko-metodická komisia SSZ v rokov 2013 - 2016
Zloženie komisie:
Peter Buberník - predseda
František Fecko - člen
Jaroslav Lipták - člen
Ivan Némethy - člen
Vanessa Prajová - člen
Počas tohto obdobia bola činnosť
TMK z dôvodu časovej obmedzenosti –
členovia súčasne pôsobia ako profesionálni tréneri - SP, ME, MS, OH, MS
akademikov, preto konzultácie, príprava
na školenie a ďalšia činnosť bola riešená
telefonicky, resp. osobnými rozhovormi
na súťažiach, z ktorých TMK bude vychádzať pre roky 2017 – 2020 pri príprave ďalších seminárov podľa jednotlivých skupín – budú súčasťou kreditov
pre získanie trénerských licencií - Pi, Pu,
Broky – ako aj pre návrhy konkrétnej
spolupráce medzi komisiami.
Fungovanie komisie, ktorá sa
okrem svojej základnej činnosti, príprava
a vzdelávanie trénerov, musela vysporadúvať s prechodom na nový spôsob
zabezpečenia vydávania licencií, tzn. z
trénerských tried na trénerské stupne bez
odporúčania z Ministerstva školstva,
ktoré súčasne so zákonom o šport nepripravilo metodický pokyn ako pretransformovať tento prechod do praxe. Preto
do súčasnej doby boli vydávané trénerské
licencie – preukazy s uvedením trénerských tried a aj trénerských stupňov.
Dňa 29.3.2015 skončila licencia
Slovenskému streleckému zväzu vydaná
Ministerstvom školstva pre školenie
trénerov. Na základe toho sme pripravili
žiadosť o vydanie novej licencie, ktoré
nám však nebola nanovo vydaná s odôvodnením, že neboli dodané všetky podklady a súčasne podľa nového zákona o
športe, bude školenia I.-III. kvalifikačnej
triedy vykonávať zväz.
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Medzi najväčšie problémy patrilo
riešenie problematiky trénerských licencií – živností nakoľko toto nový zákon o
športe riešil narýchlo, z nedostatočným
časovým predstihom a informovanosť na
živnostenských a finančných úradoch
ako aj športovej verejnosti bola nedostatočná, neúplná.
Zvyšovanie trénerskej kvalifikácie, je podľa zákona 440 o športe možné,
len po absolvovaní všeobecnej časti
vzdelávania na jednotlivých športových
fakultách, FTVŠ a následne na školeniach trénerov SSZ I. - IV. kvalifikačného stupňa(III., II. kvalifikačnej triedy).
V. kvalifikačný stupeň je možné získať
len štúdiom na FTVŠ.
Podrobnejšie sa tieto problémy
riešili až na seminároch usporiadaných
MŠVVaŠ SR počas roka 2016 a na
seminári trénerov 13.- 17. 10. 2016 v
Podhájskej za prítomnosti predkladateľov zákona o športe z „Učenej právnickej spoločnosti“, kde boli prerokované zásadné zmeny týkajúcich sa
preplácania mzdových, finančných a
iných náležitostí - povinností športovcov,
trénerov,
športových
odborníkov,
organizácií, klubov z čoho vznikali
nepresnosti. Za tieto nepríjemnosti sa
nám zástupcovia JUDr. Surmajová a
JUDr. Sepeši ospravedlnili a súčasne
odôvodnili tento postup pre získavanie a
používanie štátnych a súkromných
prostriedkov.
Bližšie informácie je možné získať na stránke www.ucps.sk.
Potvrdenia a trénerské preukazy
pre trénerov sme zabezpečovali priebežne, nie však automaticky, ale na
základe žiadostí a dodania fotografií.
K októbru 2016 eviduje SSZ –
121 aktívnych trénerov, účastníkov
semináru 60, školenia trénerov 28.
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Správa o činnosti CTM za obdobie 2013-2016
Základné ukazovatele:
Komisia CTM pracovala počas
posledných 4 rokov 2013 – 2016 v štandardnom zložení s jednou zmenou, kde
od roku 2014 sa stala vedúcou trénerkou
CTM „Východ“ Mgr. Viera Dancáková
Fodorová. Jednotlivé CTM pracovali
teda pod nasledovným vedením:
CTM Bratislava – Mgr. M. Slavkovský
CTM Západ – František Liptai
CTM Stred – Ján Kriško
CTM Východ –
Mgr. Viera Dancáková Fodorová
CTM Broky – Vladimír Slamka
Zasadnutia sa konali vždy pravidelne 2x do roka na jar a na jeseň. Operatívne sa tréneri stretávali aj na podujatiach, kde sa riešili prípadné podnety.
Cyklus CTM je stanovený na obdobie:
1. 11. až 31.10. vzhľadom k vzduchovkovej sezóne Pu a Pi.
Zaraďovanie a vyraďovanie prebieha na jesennom zasadnutí. Športovci
sú posudzovaní na základe limitov CTM,
ktoré vychádzajú z „B“ reprezentačného
limitu pre juniorské kategórie upraveného podľa veku. Tu je nutné povedať,
že niekedy dochádza k mylnej predstave
zo strany trénerov mládeže, ktorí by
chceli znížiť limity, tak aby už mládežníci, v podstate niekedy ešte žiaci ZŠ,
boli v CTM.
Evidentne nám tu chýba však
jeden medzičlánok medzi školskými
strediskami a CTM. V minulosti to boli
tzv. „VZM“ – výcvikové základne
mládeže, ktoré zastrešovali presne túto
kategóriu detí.
CTM je výberová skupina, ktorá
zastrešuje už športovcov smerujúcich k
reprezentácii.
Takisto nie je možné poskytnúť
kompletné náklady na prípravu športovca
tu zaradeného.

G:\Rok2016kul\Zjazd_16\Material_zj_16\Sprava_prezident_zj_16.doc

Musí aj naďalej pomáhať materský klub, ktorý vytvára základné predpoklady pre výkonnostný rast.
V priebehu uplynulého obdobia
došlo aj k zmene bodovacieho systému,
ktorý už bol zastaraný.
Počet športovcov zaradených v
CTM je každoročne zhruba na rovnakej
úrovni, avšak v brokových disciplínach
sa postupne znižuje, je treba zmapovať
túto skutočnosť a prijať opatrenia, veď
disciplíny BD boli v CTM vždy početne
zastúpené.
Finančné ukazovatele:
Činnosť CTM je zabezpečovaná z
prostriedkov SSZ, ktorý z dotácie
MŠVVaŠ SR poskytuje financie.
Základná čiastka sa každoročne
pohybuje na úrovni 30.000,-€ na činnosť
pre všetky CTM, ktorá je potom podľa
úspešnosti prerozdeľovaná na jednotlivé
CTM. Samostatne sú potom ešte v zmysle plánu činnosti hradené aj ďalšie
podujatia domáce aj zahraničné.
Vedúci tréneri sú odmeňovaní počas roka paušálne s dorovnaním v poslednom kvartáli na základe úspešnosti
CTM.
Pridelené financie na činnosť však
nedokážu pokryť potrebné náklady, do
budúcna bude určite treba túto otázku
riešiť.
Športová činnosť:
V športovej oblasti je úlohou
CTM pripravovať športovcov na vstup
do reprezentácie, ale už počas pôsobenia
sa snažiť presadiť aj na vrcholných
podujatiach juniorov.
Každoročne spĺňajú športovci
kritéria pre účasť na týchto pretekoch,
avšak samotný štart potom na týchto
podujatiach nie vždy je úspešný. V tom
majú športovci CTM ešte značné rezervy. Tu je treba si uvedomiť, že cieľom je
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úspech na podujatí a nominácia na toto
podujatie je len čiastkový cieľ.
Samozrejme však môžem konštatovať, že športovci priniesli aj medailové umiestnenia.
Záverom,
by som povedal, že je potrebné do
budúceho obdobia urobiť niekoľko
systémových zmien. Určite by som dal
možnosť zaraďovania a vyraďovania

športovcov aj po vzduchovej sezóne a
smeroval by som prípravu športovcov aj
organizovaním viacerých zrazov, kde
športovci môžu získať ďalšie informácie
od skúsených trénerov.
Nový „Zákon o športe“, ktorý je
platný od roku 2016 určite nemalou
mierou ovplyvní nielen prácu v CTM,
ale hlavne v SSZ. Ďalšie smerovanie
nám ukáže už nadchádzajúci volebný
zjazd SSZ.

Pridružené strelecké športy a disciplíny
Športová streľba – telesne postihnutí športovci
V období rokov 2013 - 2016
dosiahli telesne postihnutí strelci,
zaradení do výchovného systému SSZ,
rad významných medzinárodných
úspechov a to hlavne, zásluhou
Veroniky Vadovičovej sa etablovali do
svetovej extratriedy.

Dôkazom je vytvorenie viacerých
svetových rekordov, zisk zlatých medailí
z majstrovstiev sveta, majstrovstiev
Európy a hlavne na Paralympiade v Rio
de Janeiro športovými výkonmi doslova
deklasovala svetovú konkurenciu, keď
zo štyroch štartov vybojovala dve zlaté
medaily a jedno striebro.

Univerzálny trap v rokoch 2013 - 2016
V disciplíne Univerzálny trap sa pravidelne konajú majstrovstvá SR, GP Slovakia, Extraliga. V roku 2015 a 2016
účasť paralympionikov na GP Para Clay
Target Shooting Colongo Al Serio
v Taliansku a v roku 2016 v Polsku na
Polish Open.
Z štartov na ME a MS:
Majstrovstvá Európy (1 Slovák)
(220 štart. z toho 58 veteránov)
14. – 16. 6. 2013 – Granada, ESP
48. Ďuračka Jozef, SVK (193/200)
13. miesto v kateg. Veterán
Majstrovstvá sveta (2 Slováci)
22. – 24. 8. 2014 – Lonato, ITA
500 štartujúcich z toho 131 veteránov
51. Ďuračka Jozef
(184/200)
7. v kategórii Veterán
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435. Baďura Miroslav
118. v kategórii Veterán

(145/200)

Majstrovstvá sveta (2 Slováci)
21. – 23. 8. 2015 – Granada, ESP
358 štartujúcich z toho 87 veteránov
150. Ďuračka Jozef
(185/200)
35. v kategórii Veterán
267. Baďura Miroslav
(176/200)
65. v kategórii Veterán
Majstrovstvá Európy (18 Slovákov)
(170 štartujúcich)
15. – 19. 6. 2016, Sarlospuszta, HUN
najlepšie umiestnenia:
12. Filipovič Mário
(193/200)
18. Drobný Adrián
(192/200)
24. Jurkovič Benjamín
(191/200)
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Športová streľba z historických zbraní
Strelci z predoviek sa v hodnotenom období rokov 2013 – 2016 zúčastnili dvoch majstrovstiev sveta v rokoch
2014 a 2016 aj dvoch majstrovstiev
Európy v rokoch 2013 a 2015.
Účasť strelcov by nebola možná
bez výraznej podpory zo strany Slovenského streleckého zväzu. Naši strelci sú
držiteľmi svetových, či európskych
rekordov, ako v súťaži jednotlivcov tak
aj v súťaži družstiev a potvrdzujú vysoké
športové majstrovstvo na všetkých
stupňoch súťaží.
Predovkári sa pravidelne zúčastňujú vrcholných republikových súťaží
v Rakúsku, Maďarsku, Čechách a tiež
v Poľsku, rovnako sú vítaní aj na regionálnych súťažiach a výkonmi zušľachťujú športovú úroveň všetkých súťaží.
Slovenská strelecká liga z predoviek pozostáva najmenej z 10 kôl a na
záver sezóny sa konajú majstrovstvá
Slovenskej republiky.
Jednotlivé kolá slovenskej ligy sú
usporiadané nadšencami, ktorí sú zanietení pre „svoju vec“. Usporiadatelia
súťaží ŠSK Royal Komárno, Strieborník
Zvolenská Slatina, Vištuk, Podhradová
Košice, Šaľa, Prešov, SAV Bratislava,
Slovnaft Bratislava a najnovšie aj Gajary
- všetci sa snažia vytvoriť pre pretekárov
také podmienky, aby športové výkony
mohli byť čo najvyššie. Filozofia
organizátorov je, aby bolo podujatie
organizované aj ako strelecká slávnosť
s osobitou priateľskou atmosférou.
V roku 2015 bola dokončená
strelnica v Gajaroch a v roku 2016 prešla
zaťažkávajúcou skúškou, keď ŠSK
Gajary usporiadal dve ligové kolá. Jedno
ako VC ŠSK Gajary a druhé ako VC
Záhoria a na záver roka aj komplexné
majstrovstvá SR. Všetky súťaže s medzinárodnou účasťou. Strelnica má kapacitu
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28 streleckých stavov s variabilnou úpravou na vzdialenosť streľby 25 m, 50 m
a 100 metrov. Smer streľby je orientovaný na severozápad.
Slovenský strelecký zväz pri
hodnotení športovcov roka, neprehliada
predovkármi dosahované úspechy a najúspešnejší predovkári sú zahrnutí do
hodnotenia.
Bez zanietenosti a najmä zápalu
jednotlivých strelcov, by takéto úspechy
neboli možné. Treba poznamenať, že
podľa medzinárodných pravidiel streľby
z predoviek musia strelci disponovať nie
klubovými, ale svojimi vlastnými zbraňami. Pri tom znášajú všetky náklady na
strelivo, ktoré si vlastne sami z komponentov pri nabíjaní zhotovia.
Pre ilustráciu - v sezóne niektorí
strelci sa zúčastnia aj vyše 20 súťaží, kde
štartujú v 3 až 8-mych disciplínach. Pri
tom vystrelia 13-14 rán v disciplíne.
K tomu treba priradiť náklady na dopravu, štartový poplatok a neraz aj nocľažné. To všetko tvorí náklady na réžiu
každého pretekára. Výška nadobúdacích
nákladov na originálne zbrane, či repliky
tiež nie je zanedbateľná.
Zisk medailí z vrcholných súťaží:
Súťaž jednotlivcov:
Umiestnenie: 1. m. 2. m. 3. m.

ME 2013
ME 2015
MS 2014
MS 2016
Spolu:

1
1
2

4
4

1
1
1
1
4

Súťaž družstiev:
Umiestnenie: 1. m. 2. m. 3. m.

ME 2013
ME 2015
MS 2014
MS 2016
Spolu:

-

20 z 24

2
2
2
6

1
1
2
4

30.11.2016 / 10:37:00

Akademická reprezentácia SR
Slovenský strelecký zväz v uplynulom období pokračoval v spolupráci so
Slovenskou asociáciou univerzitného
športu (SAUŠ). Pomohol organizačne
zabezpečiť účasť športovcov a trénerov
na jednotlivých univerzitných podujatiach a na každé z nich aj finančne
prispel.
Športoví strelci - akademici svojimi výsledkami úspešne reprezentovali
nielen Slovenskú republiku a SSZ, ale aj
vysokú školu, na ktorej študovali alebo
ešte stále študujú. Patrili tiež medzi
najúspešnejších univerzitných športovcov v letných športoch, ktorých SAUŠ
každoročne vyhodnocuje a zároveň im
poskytuje financie na ďalšiu športovú
prípravu.
Prehľad
najvýznamnejších
umiestnení našich akademikov v rokoch
2013 – 2016:

2013 – Svetová letná univerziáda,
Kazaň, RUS
(13 športovcov + 4 člen. doprovod)
Jana Hyblerová, ŠpPu 60 2. miesto
Družstvo – Trap 125 muži 3. miesto
(M. Slamka, M. Dudo, B. Stanko)

2014 – Akademické
majstrovstvá sveta, Al Ain, UAE
(13 športovcov+4 člen. doprovod)
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Peter Baláž, ĽPi 60
1. miesto
Jana Hyblerová, ŠPu60 2. miesto
Družstvo – Trap muži 3. miesto
(B. Stanko, M. Dudo, F. Marinov)
Družstvo Skeet muži
3. miesto
(F. Tekula, D. Krčmár, P. Zemko)
2015 – Svetová letná univerziáda,
Gwangju, KOR
(10 športovcov + 3 člen. doprovod)
Filip Marinov, Trap
2. miesto
Družstvo Trap muži
3. miesto
(F. Marinov, J. Vass, M. Dudo)
2016 – Akademické majstrovstvá
sveta, Bydgoszcz, POL
(19 športovcov+ 8 člen. doprovod)
Veronika Sýkorová, Skeet 1. miesto
Lucia Boorová, Trap
3. miesto
Družstvo ĽM 3x40
3. miesto
(O. Holko, P. Jány, M. Medveď)
Slovenský
strelecký
zväz
plánuje aj v budúcnosti pokračovať v
dobrej spolupráci so Slovenskou
asociáciou univerzitného športu, aj
keď sa žiaľ v roku 2017 športová
streľba nedostala do programu
Svetovej letnej univerziády v Taipei.
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Športovo-situačná streľba a streľba zo služobnej pištole
SSZ zastrešuje aj disciplíny, ktoré
sa strieľajú zo služobných zbraní
plášťovým strelivom. Je to športová
situačná streľba a streľba zo služobnej
pištole variant „open“ a „standard“.
Streľbe týchto disciplín sa venujú hlavne
naši členovia z radov polície a armády.
Športová situačná streľba (ďalej
ŠSS) má členskú základňu okolo 400
strelcov. Streľba zo služobnej pištole
(ďalej VPsl) po stagnácii, zaznamenala
vzostup členskej základne. ŠSS je
najviac
rozšírená
na
strednom,
východnom a severnom Slovensku. Do
streľby z VPsl sa začínajú zapájať
pretekári zo všetkých krajov Slovenska.
Korene obidvoch súťaží siahajú do roku
1993, kedy ich základ položil Štefan
Buberník a Ing. Dušan Sámel a od roku
1996 prevzal organizáciu Ing. Antonín
Lehovec. V tomto roku prebehol už 24
ročník M-SR a 1. SSL v oboch
disciplínach.
Mäkkou v ŠSS je Rim. Sobota, kde
ŠSK MAGNUM pod vedením Emila
Rétiho vybudoval pekný strelecký areál,
na ktorom sa konajú na vysokej športovej
úrovni M-SR jednotlivcov a družstiev
a väčšina streleckých súťaží.
Z organizátorov súťaží je treba
spomenúť oddiel CKDT Poprad, VTJ
VK, ŠSK pod Bikošom v Prešove, ŠSK
Dolný Kubín, ŠSZ Hubert Stará
Ľubovňa, ŠSK Triton Jesenské, ŠSK
Zaľubica, ŠSK Michalovce, ŠSK
Humenné, ŠSK Nižná Hutka, ŠSK
COMARS Rim. Sobota a Klub spišských
strelcov v Spišskej Novej Vsi, ktorý
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organizujú súťaže na veľmi dobrej
úrovni.
Medzi najúspešnejšie podujatia
patrí SHOOTING EXTREM s medzinárodnou účasťou , ktorý je zameraný na
streleckú a taktickú výkonnosť dvojčlenných tímov. V tejto oblasti sa podarilo
nadviazať výborné vzťahy s vedením CV
Lešť a zabezpečiť postup víťazov na
Medzinárodné majstrovstvá ozbrojených
síl v bojovej streľbe.
Mäkkou streľby z VPsl je strelecký
štadión v Domaniži, kde ŠSK pod vedením Jána Líšku organizuje M-SR, 1.SSL
a strelecké súťaže na vysokej úrovni. Na
východnom Slovensku na vysokej úrovni
organizuje 1.SSL a strelecké súťaže strelecký oddiel Spišan Spišská Nová Ves
pod vedením Ing. Jozefa Borzu. Na
západnom Slovensku sa už konal druhý
ročník 1.SSL v Holíči.
Pravidelne
sa
v ŠSS
koná
v Rimavskej Sobote školenie nových
rozhodcov. V uplynulom období boli
zrealizované všetky pravidelné súťaže.
Rady VPi sl a ŠSS zasadajú min.
3x ročne. Riešia problémy najmä
technického zabezpečenia 1.SSL, M-SR,
Medzinárodných súťaži a pravidiel.
Pre disciplíny VPi sl pracuje 4členná rada v zložení: Ing. Antonín
Lehovec, Ján Líška, Daniel Behrík a Ing.
Jozef Borz.
Pre disciplínu ŠSS pracuje 5-členná
rada v zložení: Ing. Antonín Lehovec,
Emil Réti, Miroslav Bendík, Ing. Ivan
Jánoš a Zdeno Dolňan.
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Oblasť propagácie športovej streľby
Základné organizačné a všeobecné informácie o dianí v Slovenskom
streleckom zväze poskytuje členskej
základni na webe www.shooting.sk a
BULLETIN SSZ. Okrem pravidelných
aktuálnych organizačných informácii zo
života našej základne, výsledkov a spravodajstva z národných aj medzinárodných streleckých podujatí reprezentantov, aktualizovaný kalendár aktivít
nasledujúceho mesiaca a propozícií,
nájdeme v pravidelných rubrikách:
Z aktivít našej základne.
Záznamy zo zasadnutí Rady SSZ a odborných komisií.
Ohlasy členov a funkcionárov na
aktuálnu problematiku.
Aktuality pravidiel ISSF.
Spoločenská rubrika, blahoželania,
jubilanti, ...
Sú prezentované osobnosti, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju
slovenského streleckého športu.
Komplexné
a najaktuálnejšie
informácie nájdu členovia, ale aj verejnosť na stránkach www.shooting.sk
Informácie sú priebežne aktualizované a
doplňované. Je to veľmi operatívna
a spoľahlivá forma informácie členskej
základne.
Masmediálny záujem o ten-ktorý
šport je daný jeho popularitou, úspechmi
na vrcholných svetových súťažiach a
škandálmi okolo športovcov, či funkcionárov.
Športovú
streľbu
zviditeľnili
úspechy našich brokových strelkýň na
OH 2012 v Londýne, či dva tituly
majstra sveta Erika Vargu, obhajoba
titulu majsterky Európy našej historicky
najúspešnejšej strelkyne Zuzany Rehák
Štefečekovej v krátkom čase po pôrode,
úspechy brokových strelcov vo finále
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Svetového
pohára,
vstup
Danky
Bartekovej do medzinárodných štruktúr
a udelenie krištáľového krídla.
Ďalej to boli úspechy na EH
v Baku 2015, kde športová streľba
dominovala celému úspechu výpravy
SR.
V tomto roku úspešné vystúpenie
našich pištoliarov na OH 2016 v Riu,
rovnako skvelé výsledky paralympioničky Veroniky Vadovičovej v Riu,
oslovili masmédia a športová streľba
oslovila slovenskú verejnosť.
Veľmi dobrú spoluprácu má
Slovenský strelecký zväz s médiami
TASR, SITA, RTVS, denník ŠPORT,
SME, PRAVDA atď.
Pri príležitosti vyhlasovania najúspešnejších strelcov a trénerov SSZ,
vydáva sekretariát SSZ prehľadnú
ročenku
o činnosti
a športových
úspechoch v aktuálnom roku, sú to aj
kalendáre prezentujúce úspechy našich
strelcov a ďalšie propagačné materiály
SSZ.
Napriek pomerne širokému spektru informácií, ktorým SSZ prostredníctvom uvedených masmédií informuje
členskú základňu a priaznivcov streleckého športu, počuť hlasy o nedostatočnej
informovanosti členstva o dianí v členskej základni.
Treba však konštatovať, že kluby,
ale aj KV SSZ, by mali vo väčšej miere
využívať regionálne masmédia na prezentáciu aktivít svojej členskej základne.
Odporúčam našim členom, ktorí
neodoberajú BULLETIN SSZ, aby si
našli aspoň cestu na

web www.shooting.sk
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Záverom
Slovenský
strelecký
zväz
zastrešuje široké spektrum disciplín,
ktoré sa navzájom diametrálne od
seba odlišujú a to druhom zbraní,
osobného vybavenia a tiež strelníc.
Skoordinovať vzájomné nároky a potreby je veľmi náročné.
Za tohto stavu nemôže správa
obsahovať úplný rozsah a obsah aktivít našej členskej základne, ale kladie
si za cieľ v skratke predostrieť široké
spektrum aktivít, na ktorých aj v neľahkých ekonomických podmienkach
naša členská základňa participovala.
Tento skrátený prehľad bohatých aktivít SSZ, nemôže obsahovo
zhrnúť to najpodstatnejšie rôznorodú a
prospešnú činnosť členskej základne
v kluboch,
ktorá
tvorí
piliere
Slovenského
streleckého
zväzu
a nebolo by správne, aby táto mravčia
práca zostala bez povšimnutia.
Pri príležitosti konania krajských konferencií som na základe
návrhov príslušných KV odovzdal
najaktívnejším členom medaily „Za
prácu pre SSZ“, či už bronzové,
strieborné, ale aj zlaté.
Treba si uvedomiť, že naši
členovia vykonali obrovské kvantum
práce v oblasti koordinácie a riadenia
SSZ - Rada SSZ, Výkonný výbor
SSZ, krajské výbory a výbory
streleckých klubov. Veľké uznanie
patrí
trénerom
reprezentačným,
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klubovým a hlavne trénerom mládeže,
ktorí propagujú strelecký šport medzi
mládežou a robia s nimi prvé kroky.
Významný podiel na rozvoji
streleckého športu majú rozhodcovia,
ktorí dohliadajú na etickú stránku
a v tomto smere prispievajú k formovaniu športovca ako človeka.
Za dlhodobú spoluprácu patrí
vďaka aj Ministerstvu školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Slovenský
olympijský výbor, Športové centrum
polície
Bratislava
a Vojenské
športové centrum Dukla Banská
Bystrica a všetkým, ktorých nemôžem
adresne vymenovať a myslieť si, že sa
na nikoho nezabudlo a ktorí svojou
obetavou činnosťou, či už ako strelci,
sponzori, pracovníci masmédií a ďalší
priaznivci športovej streľby prispeli
k rozvoju nášho úspešného olympijského športu, ale aj ostatných disciplín. Rovnaký prejav vďaky a uznania
patrí rodinným príslušníkom našich
členov, ktorí sú im v tejto činnosti
nápomocní.
Touto cestou vyslovujem všetkým zainteresovaným do činnosti
nášho streleckého športu najúprimnejšie poďakovanie a všetkým nám
želám dobré zdravie a pevnú vôľu,
aby sa nám práca na úseku strelectva
vždy darila.
Miloslav BENCA
prezident SSZ
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