
Zápisnica z 

VÝROČNEJ  KONFERENCIE KLUBU SPIŠSKÝCH STRELCOV
 v Spišskej Novej Vsi dňa       27.1.2017

Program:

1./  Otvorenie
2./  Voľba pracovného predsedníctva
3./  Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov
4./  Kontrola plnenia prijatých uznesení  / p. Borz  /
5./  Správa o činnosti Klubu                      /p. Marcel Krajči /
6./  Správa o hospodárení                          / p. Bajtošová /
7./  Správa revízora                                    / p. Pavelek /
8./  Návrh plánu práce a kalendár súťaži na r. 2017    /p. Borz  /
9./  Návrh rozpočtu na r. 2017                  / p. Bajtošová /
10./ Rôzne a  Diskusia
11./ Návrh na uznesenie
12./ Záver

K bodu 1/
P. Gustáv  Krajči privítal prítomných a predniesol program
K bodu 2/
Navrhnuté pracovné predsedníctvo: pp. Marcel Krajči, Gustáv Krajči, Borz, Pavelek, Bajtošová, Loy  
bolo jednomyseľne zvolené.
K bodu 3/
Do mandátovej  komisie boli navrhnutí: pp.  Loy a Bajtošová 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: pp. Krajňák, Kováč, Bílek 
Zapisovateľ : p. Borz,  overovateľ p.Krajči G. a  Palenčár.   Všetci boli  schválení  jednomyseľne. 

K bodu 4/
P. Borz , podpredseda Klubu,  predniesol správu o plnení úloh z Uznesenia  konferencie  29.1.2016.
Konštatoval, že väčšina úlohy bola splnená. Nebola vypracovaná metodika pre prácu s mládežou.

K bodu 5/
Marcel Krajči, predseda klubu,  predniesol správu o činnosti Klubu spišských strelcov za rok 2016.
V písomnej forme bude správa založená v archíve.

K bodu 6/
     Správu o hospodárení predniesla p.Bajtošová.  Konštatovala že najmä príjmy z 2% z daní majú rastúcu
tendenciu, teda ešte nad rámec rozpočtu. Zvyšok príjmov bol z poplatkov „Krúžkarov“, z dotácií mesta a 
daru p. Guru.  Konečný stav v pokladni : 973,31EUR, na účte 268,22 EUR.  Príjmy v hodnotenom období
7.096,39 a výdavky 6.260,21EUR  

K bodu 7/
Správa revízora bola prednesená predsedom p. Pavelekom, ktorý konštatoval, že nemal podnety na 
riešenie a nezistil porušenia v hospodárení,  Poďakoval p. Bajtošovej za dobre odvedenú  prácu.  

K bodu 8/
Návrh plánu práce na r. 2017 predniesol p. Borz.  Prítomných oboznámil s priebehom výstavby dočasnej 
strelnice, s podmienkami jej využívania a systému nahlasovania. Oboznámil prítomných s novou web 
stránkou : www.mas.snv.sk a tým, že niektoré súťaže sa budú konať už v Šulerlochu. 
Pripomenul, že treba veci v Klube zjednodušovať, lebo je málo aktivistov a veľa práce.

http://www.mas.snv.sk/


K bodu 9/
Návrh rozpočtu na r. 2017  predniesla  p. Bajtošová. Plánované príjmy 7.200EUR, výdavky  

7.200EUR, teda by mal byť rozpočet vyrovnaný. Navrhla, aby zostatková  suma  v pokladni a na účte bola
bola braná ako rezerva. 

K bodu 10/  Rôzne a diskusia :
 - p. Krajňák František  vzniesol návrh, aby boli členské preukazy vydávané aj naďalej. O jeho návrhu 

bolo hlasované a za bolo 7 členov, proti preukazom bolo 16 členov a za zachovanie doterajšieho 
systému bolo 14 členov. Príspevok bol uzavretý s tým, že predsedníctvo zváži postoj a prijme       

           adekvátne riešenie.  Tiež pripomenul, že by bolo vhodné dlžníkov na členských poplatkoch prv 
upozorniť a až potom prikročiť k zrušeniu členstva.  

- p. Lehovec podporil myšlienku zachovať preukazy. Uviedol, že každý vydáva preukaz a poukázal na 
morálny a  prezentačný aspekt.

- p. Pavelek pripomenul, že firma K-corp nám poskytuje zadarmo plochu na internete a tak by bolo
           vhodné umiestniť ich logo na našej web stánke.  
 - p. Garajček ukázal názorne na veľkoplošnej obrazovke, ako si môžu členovia overiť členstvo a 

pridelené poradové číslo v klube.  

K bodu 11/  Návrh na Uznesenie 
Predseda návrhovej komisie p.Krajňák František oboznámil s návrhom Uznesenia a jeho doplnkov
prítomných členov a následne, dal hlasovať za návrh. Jednomyseľným výsledkom bolo Uznesenie 
z Výročnej konferencie Klubu spišských strelcov  dňa 27.1.2017  schválené.

K bodu 12/  Z á v e r 
V závere  konferencier p. Gustáv Krajči  poďakoval prítomným za účasť.

V Spišskej Novej Vsi  27.01.2017                         Zapísal: p. Jozef Borz 

Overili: pp. Gustáv  Krajči  a  Emil Palenčár 


