Zápis
z Rady SSZ č. 11
dňa 23. 4. 2016 – Bratislava
Benca, Kulich, Homola, Kováč, P. Buberník, Jurkovič, Liptai, Líška, Záchenský,
Zborovjan,
Neprítomní: ospr. – Maňo, Kučo – kontrolór SSZ,
Prizvaní:
Raschmanová – ekonómka,
Prítomní:

Program:
1 Vyhodnotenie plnenia uznesení Rady – SSZ
2 Finančná uzávierka roku 2015
3 Smernica pre činnosť rozhodcov
4 Rôzne

Benca
Raschmanová
Raschmanová

k bodu č. 1
Kontrola uznesení R-SSZ
Predkladá: Miloslav BENCA – prezident SSZ.
Na R-SSZ č. 1 – 10 bolo prijatých 201 uznesení:
Typ uznesenia

Konštatovanie
Vzatie na vedomie
Schvaľovanie
Odporúča
Ukladacie
Spolu

Počet

Splnené

59
55
87
201

x
x
x
x
78
78

Po termíne

Nesplnené Priebežne

x
x
x
x
0

x
x
x
x
2
2

Uznesenie č. / Poznámka

x
x
x
x
7
7

Nesplnené a priebežne plnené uznesenia:
P.č.

Č. uz

1

6/4

2

6/22

3

6/25

4

7/8

5

7/13

6

7/18

7

7/28

8

7/30

9

7/31

Text uznesenia

Poznámka

R-SSZ predlžuje platnosť uznesenia č. 4/17, spracovať aktuálny zoznam vzduchových zbraní
SSZ s popisom ich technického stavu a uvedením mena športovca, ktorý má zbraň
zapožičanú.
R-SSZ ukladá menovanej odbornej pracovnej komisii spracovať návrh novej koncepcie
prípravy športovcov a tomu zodpovedajúci systém súťaží (súťažný poriadok SSZ) a tieto
materiály predložiť OK-SSZ a Vv-SSZ na pripomienky.
R-SSZ ukladá TMK-SSZ zabezpečiť predĺženie akreditácie SSZ na školenie trénerov
športovej streľby.
R-SSZ ukladá predsedovi TMK SSZ zabezpečiť zaslanie preukazov trénerov do konca roka
2015.
R-SSZ ukladá prezidentovi SSZ a ekonómke SSZ predložiť dopracovaný Plán práce
a Finančný plán na rok 2016 na najbližšie rokovanie Rady SSZ.
R-SSZ ukladá prezidentovi spracovať a predložiť, MTZ VI. zjazdu SSZ v roku 2016, na
prvú R SSZ v roku 2016.
R-SSZ ukladá Bohunickému spracovať návrh na vyradenie opotrebovaného a poškodeného,
ďalej nepoužiteľného, investičného materiálu SSZ.
R-SSZ ukladá Bohunickému vyžiadať cenovú ponuku na dodávku medailí – Mincovňa
Kremnica.
R-SSZ ukladá Bohunickému objednať dodávku medailí – Mincovňa Kremnica podľa
cenovej ponuky a podľa finančných možností do výročných členských schôdzí športovo
streleckých klubov.
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priebežne
sa plní

priebežne
sa plní
priebežne
sa plní
priebežne
sa aktual.
priebežne
sa plní
priebežne
sa plní
priebežne
sa plní
priebežne
sa plní
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Uzn. 11/1:

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

Uzn. 11/2:

R-SSZ ukladá Vv-SSZ prehodnotiť nesplnené uznesenia a zhodnotiť reálnosť ich
dodatočného splnenia.
Termín: 25. 6. 2016
Zodpovedný: Benca

k bodu č. 2
Finančná uzávierka roku 2015
Predkladá:

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

Na základe prerokovania Vv-SSZ je predložená uzávierka SSZ, výkaz ziskov a strát
a poznámky k účtovnej uzávierke, v zmysle zákona o účtovníctve, za rok 2015, zaslané
elektronicky.
Uzn. 11/3:

R-SSZ berie na vedomie zúčtovanie čerpania finančných prostriedkov z MŠVVŠ
SR a SOV za rok 2015.

Uzn. 11/4:

R-SSZ schvaľuje účtovnú uzávierku SSZ, výkaz ziskov a strát, poznámky
k účtovnej uzávierke, v zmysle zákona o účtovníctve, za rok 2015.

Uzn. 11/5:

R-SSZ ukladá web administrátorovi zverejniť poznámky k účtovnej uzávierke za
rok 2015, súvahu a výkaz ziskov a strát, na web stránke SSZ.
Termín: 25. 4. 2016
Zodpovedný: Kulich

Uzn. 11/6:

R-SSZ ukladá prezidentovi vypracovať výročnú správu za rok 2015 v zmysle § 9
zákona NR SR číslo 440/2015 Z.z. – Zákon o športe .... a zabezpečiť jej audit.
Termín: 30. 6. 2016
Zodpovedný: Benca

Uzn. 11/7:

R-SSZ ukladá Vv-SSZ prerokovať výročnú správu za rok 2015 v zmysle § 9
zákona NR SR číslo 440/2015 Z.z. – Zákon o športe .....
Termín: 15. 7. 2016
Zodpovedný: Benca

k bodu č. 3
Smernica pre činnosť rozhodcov
Predkladá:

Dagmar RASCHMANOVÁ – ekonómka SSZ.

Na základe podnetov zo seminára k zákonu o športe dňa 21. 4. 2016, pre zjednodušenej
administratívy usporiadateľov súťaží, pri zabezpečovaní rozhodcovského zboru, prihlášky
a odhlášky do sociálnej poisťovne, atď., je žiaduce novelizovať vnútornú smernicu č. 1/SSZ–13
pre činnosť rozhodcov príloha číslo 7 – finančné náležitosti rozhodcu pri akciách.
Uzn. 11/8:

R-SSZ schvaľuje novelu Vnútornej smernice č. 1/SSZ–13 pre činnosť rozhodcov
príloha číslo 7.

Uzn. 11/9:

R-SSZ ukladá ekonómke SSZ a predsedovi KR-SSZ dopracovať rozsah paušálnych
náhrad finančných náležitosti rozhodcu pri akciách.
Termín: 15. 5. 2016
Zodpovední: Raschmanová, Valvoda

k bodu č. 4
Rôzne
a. Požiadavka MŠVVŠ SR na poskytnutie údajov o držiteľoch čestných štátnych titulov
Zaslúžilý majster športu, Majster športu, ... viď príloha – Kulich,
b. Informácia o zabezpečovaní organizovanie Majstrovstiev Slovenska mládeže v roku 2017 –
Záchenský,
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Uzn. 11/10:

R-SSZ ukladá predsedom KV SSZ, všetkým funkcionárom a členom SSZ spraviť
prieskum medzi členmi aj nečlenmi SSZ oznámiť na sekretariát SSZ ľudí ktorí sú
držitelia čestných štátnych titulov.
Termín: 10. 5. 2016
Zodpovední: v texte

Uzn. 11/11:

R-SSZ berie na vedomie informáciu, Jána
Majstrovstiev SR mládeže v roku 2017 Brezno.

Medveďa,

o zabezpečovaní

Zapísal: Ján KULICH

Overovatelia zápisnice:
František LIPTAI

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

Pavel ZÁCHENSKÝ

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

Miloslav BENCA
prezident
Slovenského streleckého zväzu
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