Vyjadrenie k zápisnici zo zasadnutia ÚR SZVvZ v Bratislave dňa 3.12.2016.
K bodu
5. Dotácie na kvalifikačné preteky 2016 a členské na rok 2017
O použití prostriedkov členských príspevkov by mali rozhodnúť kluby (napr. na
zjazde), sú to predsa členské príspevky. Zmena v smerovaní dotácií nie je správna ak sa bude
meniť každý rok. Taktiež sa neuvádza dôvod prečo sa to má zmeniť a podľa akého kľúča sa
budú prerozdeľovať kedže sa upúšťa od kritéria počtu súťažiacich – pritom nemáme
k dispozícii zhodnotenie doterajšieho spôsobu a čo bolo na ňom špatné.
Ako príklad uvádzame len dva príklady ceny prenájmov v Senici-Čáčove a v Nitre.
Strelnicu v Senici-Čáčove má v správe SPZ OPK Senica (poľovníci) podľa správcu p.
Bachratého (034/6514624,0905545955) (http://www.polovnickakomora.sk/spk/kontakty/krajtt/opk-senica.html) je prenájom strelnice na celý deň vrátane administratívnej budovy 100 Eur
s dokladom. Dotovaný organizátor získa 1.50 Eur na súťažiaceho čo je cca 90-100 Eur a plus
klub má štartovné .
V Nitre
je
cenník
vyvesený
na
internete
(http://www.strelnicafrano.sk/strelnica/sluzby/). Celý deň 450 Eur. Štartovné sa platí prevádzke strelniceVeľkoobchod-Zbrane (nie klubu) a s dokladom o zaplatení. Klub nedostane od zväzu žiadnu
dotáciu.
K bodu
7. Smernice, zmeny, doplnky, znenie
K danej veci sa nebudeme vyjadrovať nakoľko nepoznáme dôvody pre ktoré sa táto
nová disciplína „Streleckého trojboja“ má zaviesť (športové, vojensko-služobné,
predovkárske, westernová streľba, mierenka či rychlopaľba ?) a čo sa od nej očakáva.
Nevieme posúdiť ako boli splnené požiadavky na ňu ale to by patrilo ŠTK. Nikde sa nová
disciplína zatiaľ neuskutočnila a ani od ŠTK nemáme žiadne stanovisko. Predseda o nej nič
oficiálne nevie. Mala by sa aspoň rok strieľať 5-6 krát či sa osvedčí a či bude o ňu medzi
strelcami záujem. Robíme to predsa pre nich.
Súťaže v SZ vz. 58 by bolo vhodné výrazne modernizovať ak chce zväz rozširovať
svoje rady a prilákať aj mladších ľudí a netrvať výhradne na skoro 60-ročnej zbrani. Mala by
to byť úloha pre ŠTK pripraviť takýto návrh. Nakoniec ešte poznámka: majstrovstvá
Slovenska vo SZ vz.58 uskutočňuje okrem nás aj ZŤŠČr v Leviciach už niekoľko rokov...
Na súťažiach v trojboji v Nitre (cca po 60 osôb 5x do roka počas troch či už štyroch
rokov) sme nezaznamenali názory súťažiacich o požiadavke na novú disciplínu či výrazné
zmeny. Iba ak na niektoré nejasnosti v pravidlách. Ba práve naopak, začínajú ju s úspechom
strieľať aj kluby neorganizované v SZVvZ.
Ak je dôvodom medzinárodné trojstretnutie (len) v krátkych zbraniach (u nás trojboj)
tak SVZ-ČR nie je ani členom GI (!) je tam proste iný zväz (viď vyššie). Majú pritom
množstvo disciplín s krátkych zbraní a návrh novej disciplíny je proste niekde inde. Na toto

jediné stretnutie sa dajú dohodnúť naďalej samostatné pravidlá – záverom českomoravská
strana ich ani neuvádza ako stretnutie zväzov ale iba ixtý memoriál s dodatkom B-P-B.
Usporiadateľom je český klub (nie zväz) a ani na výsledkovej listine sa neuvádzajú
zväzy (http://www.svz-cr.cz/298-praha-brno-bratislava). „S paródiou Slovensko ich môže
organizovať ako napr. V-M-V (súťaž strelcov z povodia Vltavy, Moravy a Váhu“). Ak
budeme súťažiť napr. s Poľskom či Rakúskom tak budeme asi meniť pravidlá tiež – napr.
zavedieme len plastové glocky ?
To, že tam je na ich webe meno víťaza z posledného trojstretnutia, jeho totožnosť
a príslušnosť k zväzu (KVvZ) je zásluha priamo klubu z Nitry ktorý ich upozornil na špatné
meno (pôvodne Debnár a bez príslušnosti). Napriek tomu nesprávne napísali číslo klubu ...
Bohužiaľ GI neponúka športové aktivity aby naši strelci mali možnosť ukázať svoje
zručnosti aj vo „zvyšku“ Európy. To ale nie je chyba strelcov.

V.p. prezident!
ÚR by mala zabezpečiť aby počas pretekov zo samonabíjacich zbraní mali strelci
zabezpečenú minimálnu ochranu zdravia a preto povoliť kvalifikačné preteky len na takých
strelniciach, kde sú medzi stanovišťami zásteny (viď športové pravidlá ISSF). To sa roky
nerieši. A to dať ako povinnú podmienku do smerníc. Stojí to minimum. Strelci sú vopred
vystavení ohrozeniu zdravia z fŕkajúcich revolverov či odlietavajúcich nábojníc. Nie je nič
príjemné dostávať od suseda malé ostré kúsky olova či uhýňať počas streľby lietajúcim
nábojniciam. Potom aj nábojnica spadne vedľa strelca. Strelci si zaplatili štartovné
a usporiadateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia. ÚR nakoniec „schválila“
strelnicu na pretek má preto aj ona určitý diel zodpovednosti. Majú nárok na ochranu zdravia
a usporiadateľ sa jej nijako nemôže zbaviť. Pre nás platia civilné predpisy nie vojenské – sme
občianske združenie. Preto by ÚR mala toto zabezpečiť a kvalifikačné preteky prideliť len
strelniciam, kde toto minimum je splnené. Preto zakázať zbieranie nábojníc je viac ako
úsmevné.
Zatiaľ sme nepostrehli reakciu zväzu na Zákon o športe (440/2015 Z.z.). Ak nie sme
športovo strelecká organizácia môže sa nám stať, že policajti nebudú uznávať naše kluby ako
oprávnené organizácie vystavovať potvrdenie na získanie ZP pre športové účely. Naproti
tomu napr. i westernová organizácia (SAWS) je už zaregistrovaná a aj jeden náš klub. Príjem
z verejných prostriedkov to však podmieňuje. Je to skutočne tak ?

