Zápis
z Výkonného výboru SSZ č. 3 zo dňa 2. 3. 2017 – Bratislava
Benca, Barteková, Fajkus, Homola, , Kubík, Kučo, Maňo, Nagy

Prítomní:

Neprítomný: Kováč – ospr.
Csémi – kontrolór SSZ – ospr., Raschmanová – ekonómka, Kulich – zápis

Prizvaní:
Program:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kontrola uznesení Vv-SSZ
Čerpanie rozpočtu za rok 2016 – správa
Rozhodcovský súd – založenie pri SSZ
Rozpočet SSZ na rok 2017
Schválenie nominácií na zahraničné podujatia v roku 2017
Schválenie zloženia odborných komisií
Schválenie smerníc SSZ pre CTM a ZCPM v zmysle platného Zákona o športe
Schválenie smernice o správnych poplatkoch SSZ pre rok 2017
Rôzne

Benca
Raschmanová
Benca
Raschmanová
Maňo
Nagy
Nagy
Nagy

k bodu č. 1
Kontrola uznesení Vv-SSZ
Predkladá: Miloslav BENCA – prezident SSZ.
Na Vv-SSZ č. 1 – 2 bolo prijatých 18 uznesení:
Typ uznesenia
Konštatovanie
Vzatie na vedomie
Schvaľovanie
Odporúča
Ukladacie
Spolu

Počet

Splnené

5
5
8
18

x
x
x
x

Po
termíne
x
x
x
x

Nesplnené Priebežne
x
x
x
x

Uznesenie č. / Poznámka

x
x
x
x

0

Nesplnené a priebežne plnené uznesenia:
P.č.

Č. uz

1

2/6

2

2/7

3

2/8

4

2/11

5

2/12

Uzn. 3 / 1:

Text uznesenia
Vv SSZ ukladá do 30. 1. 2017 predsedom jednotlivých odborných komisií SSZ
zabezpečiť zosúladenie smerníc svojich komisií s platným Zákonom o športe a následne
ich doručiť predsedovi LegK komisie.
Vv SSZ ukladá ŠTK SSZ v súčinnosti s LegK SSZ do 28. 2. 2017 novelizovať Smernicu
č. 15/SSZ Súťažné poriadky SSZ.
Vv SSZ ukladá prezidentovi SSZ do ďalšieho zasadnutia VV SSZ rokovať o výške
celkovej maximálnej mesačnej odmeny kontrolórovi SSZ za jeho činnosť.
Vv SSZ ukladá ekonomickému oddeleniu SSZ dodržiavať túto skutočnosť priebežne pri
zúčtovaniach finančných prostriedkov.
Vv SSZ ukladá do 31.1.2017 predsedom jednotlivých odborných komisií SSZ predložiť
upresnenie rozpočtov na činnosť.

Poznámka

Vv-SSZ berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení R-SSZ.

k bodu č. 2
Čerpanie rozpočtu za rok 2016 – správa
Predkladá:

Miloslav BENCA – prezident SSZ, Dagmar RASCHMANOVÁ – ekonómka SSZ.

Predložené vyúčtovanie finančných prostriedkov SSZ z MŠVVŠ SR za rok 2016.
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V zmysle § 9 Zákona č. 440/2015 Z. z. má zväz povinnosť spracovať výročnú správu za rok
2016 spolu s auditom.
Kubík:

Koľko musí byť spolufinancovanie SSZ k finančným prostriedkom použitých zo
štátneho príspevku?

Raschman.:

Pre rok 2017 nie je v zmluve s MŠVVŠ SR o poskytnutí štátneho príspevku
predpísané spolufinancovanie z vlastných zdrojov.

Uzn. 3 / 2:

Vv-SSZ berie na vedomie zúčtovanie čerpania finančných prostriedkov z MŠVVŠ
SR za rok 2016.

Uzn. 3 / 3:

Vv-SSZ ukladá web administrátorovi zverejniť zúčtovanie čerpania finančných
prostriedkov z MŠVVŠ SR a SOV za rok 2016 na web stránke SSZ.
Termín: 15. 3. 2017
Zodpovedný: Kulich

Uzn. 3 / 4:

Vv-SSZ ukladá prezidentovi vypracovať výročnú správu za rok 2016 v zmysle § 9
Zákona č. 440/2015 Z. z. a zabezpečiť jej audit.
Termín: 30. 6. 2017
Zodpovedný: Benca

Uzn. 3 / 5:

Vv-SSZ ukladá Vv-SSZ prerokovať výročnú správu za rok 2016 v zmysle § 9
Zákona č. 440/2015 Z .z.
Termín: 25. 7. 2017
Zodpovedný: Benca

k bodu č. 3
Rozhodcovský súd – založenie pri SSZ
Predkladá:

Miloslav BENCA – prezident SSZ

Predložený návrh p. Mgr. Anny HANNIKEROVEJ, na zriadenie Rozhodcovského súdu pri
SSZ.
Uzn. 3 / 6:

Vv-SSZ neschvaľuje založenie Rozhodcovského súdu pri SSZ.

Uzn. 3 / 7:

Vv-SSZ ukladá prezidentovi SSZ informovať predkladateľku návrhu na založenie
Rozhodcovského súdu o rozhodnutí Vv-SSZ.
Termín: 10. 3. 2017
Zodpovedný: Benca

k bodu č. 4
Rozpočet SSZ na rok 2017
Predkladá:

Dagmar RASCHMANOVÁ – ekonómka SSZ.

Predložený návrh rozpočtu SSZ na rok 2017 v zmysle Zákona č. 440/2015 Z. z., Zmluvy č.
0044/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre
oblasť športu v roku 2017 a Zmluvy č. 0059/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku športovcom
TOP tímu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2017.
Uzn. 3 / 8:

Vv-SSZ berie na vedomie predložený návrh rozpočtu finančných prostriedkov SSZ
na rok 2017 s pripomienkami.

Uzn. 3 / 9:

Vv-SSZ ukladá KRR, CTM, KM, V. Kubíkovi a ekonómke SSZ dopracovať
rozpočet finančných prostriedkov SSZ na rok 2017 podľa pripomienok a predložiť
na nasledujúce zasadnutie Vv-SSZ.
Termín: 10. 4. 2017
Zodpovedná: Raschmanová
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k bodu č. 5
Schválenie nominácií na zahraničné podujatia v roku 2017
Predkladá:

Jozef MAŇO – viceprezident SSZ.

Predložený návrh aktivít a rozpočtu reprezentácie SSZ na rok 2017.
Uzn. 3 / 10:

Vv-SSZ schvaľuje nomináciu a zloženie výprav na ME v Maribore – SLO a SP
Acapulco – MEX podľa návrhu KRR.

Uzn. 3 / 11:

Vv-SSZ ukladá sekretariátu SSZ administratívne a organizačne zabezpečiť ME v
Maribore – SLO a SP Acapulco – MEX.
Termín: rok 2017
Zodpovedná: Reichová

k bodu č. 6
Schválenie zloženia odborných komisií
Predkladá:

Peter NAGY – viceprezident SSZ.

Predložený návrh zloženia odborných komisií SSZ: KRR, TMK, ŠTK, KR, CTM a KM.
Uzn. 3 / 12:

Vv-SSZ berie na vedomie predložené zloženie komisií.

Uzn. 3 / 13:

Vv-SSZ ukladá sekretariátu SSZ písomne vyzvať predsedov OK SSZ, ktorí
nepredložili návrh zloženia svojich komisií, aby doručili tento návrh na sekretariát
SSZ.
Termín: 15. 3. 2017
Zodpovedná: Reichová

Uzn. 3 / 14:

Vv-SSZ ukladá predsedom OK SSZ, ktorí nepredložili návrh svojich komisií,
doručiť tento návrh na sekretariát SSZ.
Termín: 20. 3. 2017
Zodpovední: v texte

k bodu č. 7
Schválenie smerníc SSZ pre CTM a ZCPM v zmysle platného Zákona o športe
Predkladá:

Peter NAGY – viceprezident SSZ.

Predložené návrhy noviel vnútrozväzových smerníc SSZ.
Uzn. 3 / 15:

Vv-SSZ presúva novely smerníc na najbližšie rokovanie Vv-SSZ.

k bodu č. 8
Schválenie smernice o správnych poplatkoch SSZ pre rok 2017
Predkladá:
Peter NAGY – viceprezident SSZ.
Predložený návrh smernice o členských poplatkoch SSZ č. 34/SSZ/17
Uzn. 3 / 16:

Vv-SSZ schvaľuje smernicu č. 34/SSZ/17 o členských príspevkoch SSZ
s platnosťou od od 1. 4. 2017.

Uzn. 3 / 17:

Vv-SSZ ukladá zverejniť správne poplatky v Bulletine SSZ a na webe SSZ
Termín: 15. 3. 2017
Zodpovední: Nagy, Kulich

k bodu č. 9
Rôzne
a) Financie poskytnuté na mládež podľa § 69 Zákona č. 440/2015 Z. z. môžu dostať len
kluby, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 66 Zákona č. 440/2015 Z. z., čo musia dokladovať
„Čestným prehlásením“, že spĺňajú podmienky – predkladá Nagy.
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b) Služobné cesty prezidenta SSZ v roku 2017 – predkladá Raschmanová.
c) Dovolenky prezidenta SSZ v roku 2017 – predkladá Raschmanová.
d) So zistenou skutočnosťou, že zväzové zbrane nekontrolovane kolujú medzi strelcami, je
nutné ich na súťažiach (Extraliga, LTM, ....) kontrolovať, spísať čísla zbrani a zoznam
zaslať na sekretariát SSZ – predkladá Nagy.
e) S ohľadom na nárast cenovej hladiny stravovania navrhuje zvýšiť hodnotu stravných
lístkov zamestnancov SSZ z 3,80 € na 4,- € – predkladá Raschmanová.
f) Výsledkové listiny jednotná forma – predkladá Nagy
g) Tlačivá jednotná forma – predkladá Nagy.
h) Malý (nevolebný) zjazd SSZ zvolať v novembri – predkladá Kubík.
i) Odmeňovanie kontrolóra SSZ – Prezident SSZ v zmysle uznesenia 2/8 navrhuje
odmeňovanie kontrolóra SSZ nasledovne: Vv SSZ môže schváliť kontrolórovi odmeny za
výkon kontrolnej činnosti v priebehu kalendárneho roka do maximálnej sumy 8000,- eur.
V tejto sume sú započítané všetky režijné náklady spojené s výkonom funkcie kontrolóra
SSZ.
Uzn. 3 / 18: Vv-SSZ ukladá viceprezidentovi Kováčovi oboznámiť všetkých predsedov krajov
s povinnosťou dodania Čestného prehlásenia od všetkých klubov, ktoré sú
spôsobilé na príjem verejných prostriedkov v zmysle § 66 ods. 3 Zákona č.
440/2015 Z. z. a majú nárok financie podľa § 69 ods. 5 písm. a) Zákona č.
440/2015 Z. z..
Termín: 10.4.2017
Zodpovedný: Ľudovít Kováč
Uzn. 3 / 19:

Vv-SSZ schvaľuje služobné cesty prezidenta SSZ na akcie SSZ zabezpečované
SSZ a športovo streleckými klubmi SSZ v roku 2017, podľa schváleného Plánu
práce a Kalendára akcií SSZ pre rok 2017. Cesty a vyúčtovania budú priebežne
schvaľované viceprezidentmi SSZ.
Termín: priebežne
Zodpovední: viceprezidenti SSZ

Uzn. 3 / 20:

Vv-SSZ poveruje viceprezidentov SSZ podpisovať dovolenky prezidenta SSZ
v roku 2017.
Termín: priebežne
Zodpovední: viceprezidenti SSZ

Uzn. 3 / 21:

Vv-SSZ ukladá organizátorom súťaží kontrolovať a zaznamenať čísla zbraní
použitých na súťaži. Zoznam následne zaslať na sekretariát SSZ.
Termín: trvalý
Zodpovední: v texte

Uzn. 3 / 22:

Vv-SSZ schvaľuje poskytovanie stravných lístkov pre zamestnanecké stravovanie
v hodnote 4,- €.
Termín: po dočerpaní stravných lístkov Zodpovedná: Raschmanová

Uzn. 3 / 23:

Vv-SSZ výsledkové listiny – Typizované tabuľky na zasielanie výsledkových listín
budú voľne stiahnuteľné na zväzovej stránke SSZ. Ich používanie je pre
organizátorov pretekov povinné. Výsledky zaslané v inej forme nemusia byť
akceptované do nominačných výsledkov na M-SR.
Termín: do 17. 3. 2017
Zodpovedný: Ján Kulich

Uzn. 3 / 24:

Vv-SSZ tlačivá – Typizované tlačivá na zasielanie rozpočtov, vyúčtovaní
a ostatných ekonomických záležitostí akcií budú voľne stiahnuteľné na zväzovej
stránke SSZ. Ich používanie je pre organizátorov akcií SSZ povinné. Akcie bez
predbežného rozpočtu a akcie zúčtované na iných tlačivách nebudú preplatené.
Termín: 30. 4. 2017
Zodpovedný: Raschmanová

G:\Rok2017kul\Docasne_17\Vv_SSZ_zapisnica_20170203.doc

4z5

16.3.2017 / 10:16:20

Uzn. 3 / 25:

Vv-SSZ v zmysle čl. 15 ods. 10 písm. d) Stanov SSZ určí termín konania riadneho
zjazdu v mesiaci november 2017.
Termín: 31.7.2017
Zodpovedný: Benca

Uzn. 3 / 26:

Vv-SSZ v zmysle uznesenia zjazdu SSZ č. A), ods. 1 zo dňa 10. 12. 2016 v spojení
s ustanovením § 12 ods. 7 Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, určuje kontrolórovi SSZ paušálnu ročnú odmenu vo výške
8000,- eur ročne s tým, že v uvedenej odmene za vykonanú prácu v zmysle
ustanovenia § 13 Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, je zahrnutá aj prípadná náhrada za stratu času, ako aj všetky
zákonné odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, ako aj odvody príslušných
daní, ktoré zabezpečuje z tejto sumy kontrolór vo vlastnej réžií. Spôsob čerpania
tejto sumy v priebehu príslušného kalendárneho roka dohodne prezident SSZ
s kontrolórom v osobitnej zmluve uzatvorenej v súlade s ustanoveniami Zákona č.
440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín: rok 2017
Zodpovedný: Benca

Zapísal: Ján KULICH
Overovatelia zápisnice:
Pavol Kučo

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

Pavel Fajkus

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

Miloslav BENCA
prezident
Slovenského streleckého zväzu
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