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P L Á N  

 činnosti a spôsob financovania akcií Športovostreleckého klubu polície Skalica v roku 2022 

 

Účasť pretekárov na súťažiach a možnosť tréningu bude závisieť od vývoja pandemickej 

situácie.  

Z dôvodu absencie mládeže a nevýrazných výsledkov na M-SR, je predpoklad, že dotácie 

poskytnutej zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vnútra SR klub dostane minimálny 

objem finančných prostriedkov.  

Z dôvodu absencie mládeže klub nemá nárok ani na príspevok zo Slovenského streleckého 

zväzu. Z rovnakého dôvodu nebudú klubu pridelené ani prostriedky na Krajský výber talentovanej 

mládeže. 

Z rozpočtu mesta Skalica klub žiadal o pridelenie prostriedkov vo výške 800,- € na účasť 

na súťažiach a na organizovanie súťaže VC Skalice v puškových ako aj v pištoľových disciplí-

nach. Komisia rozhodla o pridelení finančných prostriedkov vo výške 300,- €, z ktorých bude hra-

dená časť výdavkov na organizovanie VC Skalice. 

Keďže sa s útlmom tzv. dotačných prostriedkov počítalo, bola v uplynulých rokoch 

z členských príspevkov vytvorená dostatočná rezerva, z ktorej môžu byť preplácané výdavky súvi-

siace s účasťou na súťažiach ako sú cestovné, ubytovanie a štartovné, a s prevádzkovými výdav-

kami ako nájomné na prenájom strelnice, poplatky banke, poštovné, správne poplatky apod. 

Nákup streliva ako aj komponentov na jeho prebíjanie bude realizovaný v závislosti od 

výšky dotácie a prostriedkov získaných z 2% z daní.  

Čo sa týka činnosti klubu, členovia sa naďalej budú zúčastňovať akcií zaradených do ka-

lendára Slovenského streleckého zväzu, resp. Asociácie presnej streľby Slovenska. Svoju účasť na 

súťažiach SSZ budú členovia pištoľovej sekcie nahlasovať podľa kalendára akcií minimálne 10 

dní pred konaním súťaže vedúcemu pištoľovej sekcie, ktorý zabezpečí hromadnú prihlášku 

a zorganizuje odvoz (počet áut, trasy a pod.). Členovia služobnej sekcie sa súťaží zúčastňujú 

v menšom počte, preto sa o účasti dohodnú individuálne medzi sebou. Bez predchádzajúceho sú-

hlasu výboru (príp. predsedu ŠSKP) bude rovnako ako v uplynulom roku hradené cestovné a štar-

tovné na domácich súťažiach v okruhu 150 km od sídla klubu, pričom štartovné sa bude hradiť aj 

na súťažiach organizovaných v rámci Slováckej střeleckej ligy (Hodonín, Strážnice a pod.). Hra-

denie výdavkov na ostatných súťažiach, príp. úhrada ubytovania a iných výdavkov musí byť vo-

pred konzultovaná s predsedom klubu, ktorý bude informovať členov výboru. 

V mesiaci jún klub organizuje VC Skalice, ale z dôvodu absencie pretekárov puškovej sek-

cie už len v pištoľových disciplínach.  

Čo sa týka tréningov, v guľových disciplínach tieto prebiehajú na strelnici SSZ v Holíči. 

Klub má na tréning vyčlenené utorky, avšak účasť na tréningu je potrebné dohodnúť so stanove-

nými správcami strelnice, nakoľko títo majú k dispozícii kľúče od strelnice.  
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Čo sa týka fasovania streliva, u pretekárov v pištoľových disciplínach ho prevezme vedúci 

sekcie. Tento bude strelivo vydávať priamo na súťaži tak, že každému pretekárovi bude poskytnu-

té strelivo na súťaž v počte 100 ks na disciplínu.  

Vzduchovkové tréningy si musia členovia zabezpečiť individuálne. Ak by sa podarilo za-

bezpečiť priestory na vybudovanie vzduchovej strelnice, aktívni členovia budú o tejto skutočnosti 

informovaní. 

Na počet aktívnych pretekárov má klub momentálne dosť krátkych zbraní, a to guľových aj 

vzduchových. Rovnako je zabezpečený aj dostatočný počet streliva. 
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