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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia o.z. Košickí vzduchovkári, konaného dňa 02.12.2017  
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Zasadnutie členov bolo zvolané predsedníctvom klubu. Na začiatku zasadnutia 

predseda oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Funkcie zapisovateľa sa 

ujala p. Žipajová a zápisnica zo zasadnutia bude zverejnená na internetovej stránke 

občianskeho združenia Košickí vzduchovkári. 

 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Zhodnotenie o doterajšej činnosti občianskeho združenia 

3. Informovanie o plánovanej činnosti občianskeho združenia 

4. Zlúčenie občianskeho združenia s asociáciou SAFTA 

5. Financovanie občianskeho združenia a schválenie členského poplatku na rok 

2018 

6. Voľba nového člena predsedníctva 

7. Diskusia 

8. Ukončenie zasadnutia  

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Predseda klubu privítal všetkých prítomných a zároveň ich oboznámil s programom 

zasadnutia. Za zapisovateľku bola poverená p. Žipajová a za overovateľku bola 

poverená p. Oravcová. 

 



 

 

2. Informovanie o doterajšej činnosti klubu 

Prítomní členovia boli informovaní o doterajšej činnosti a aktivitách občianskeho 

združenia – organizované súťaže v obci Smolník a strelecké aktivity pre deti a mládež 

(obec Úhorná). V dňoch 30.09. – 01.10.2017 sa v českých Cholticiach konali 

majstovstvá Európy HFT pod záštitou CAFTA, na ktorých sa zúčastnili členovia o.z. 

Košickí vzduchovkári. V závere bodu sa predseda poďakoval zúčastneným za aktívne 

reprezentovanie klubu. 

 

3. Informovanie o plánovanej činnosti občianskeho združenia 

Predseda informoval svojich členov o plánovanej činnosti (súťaže, tréningy a činnosti 

smerujúce deťom a mládeži) na rok 2018. Prítomní zasadnutia odsúhlasili plánované 

športové súťaže a aktivity. 

Plán športových súťaží a aktivít na kalendárny rok 2018: 

21. 04. 2018                  Siluetková súťaž  Smolník 

22. 04. 2018                  HFT Smolník 

09. – 10. 06. 2018         FT Smolník (7. a 8. kolo FT ligy) 

14. 07. 2018                  Siluetková súťaž  Smolník 

15. 07. 2018                  HFT Smolník 

august  2018                Deň plný prekvapení   Úhorná – Smolník 

06. 10. 2018                 Siluetková súťaž  Smolník 

 

Predseda oboznámil prítomných o MS v HFT v Čechách opäť v Cholticiach.  

Termín: 04. - 05. august 2018.  

 

4. Zlúčenie občianskeho združenia s asociáciou SAFTA 

Predseda predložil návrh na zlúčenie občianskeho združenia s asociáciou SAFTA. 

Všetkými členmi bol návrh na zlúčenie jednohlasne odsúhlasený. Týmto dňom sa o. 

z. Košickí vzduchovkári stáva regionálnym klubom asociácie SAFTA. 

 

 

 



5. Financovanie občianskeho združenia a schválenie členského poplatku na rok 

2018 

Predseda ob. združenia informoval členov o financovaní OZ Košickí vzduchovkári. 

Oboznámil, že žiadosť o dotáciu MF SR nebola schválená. Informoval o všetkých 

príjmoch a výdajoch združenia. Združenie je financované z vlastných zdrojov, 

z členských príspevkov, z darov, od sponzorov, z 2% daní a zo štartovného poplatku 

na súťažiach. 

Schválenie členského poplatku na rok 2018 

Všetkými členmi bol jednohlasne odsúhlasený členský poplatok vo výške 25 eur – 

dospelí a juniori - 10 eur na kalendárny rok 2018. 

 

6. Voľba nového člena predsedníctva 

Podpredseda o.z. Košickí vzduchovkári MUDr. Milan Komoráš  doručil svoju žiadosť 

na odstúpenie z funkcie. Ako dôvod svojho odstúpenia z funkcie uviedol  časové a 

pracovné vyťaženie. Jeho žiadosť bola akceptovaná. Ako jeho nástupca bol navrhnutý 

Róbert Šinský. Nominácia R. Šinského bola  jednohlasne kladne odsúhlasená 

všetkými prítomnými. Róbert Šinský túto funkciu prijal a týmto bol zvolený za 

podpredsedu o.z. Košickí vzduchovkári. 

 

 

7. Diskusia 

• organizačné podrobnosti ohľadom stavania tratí na súťažiach,  

• jednotné oblečenie pre všetkých členov (tričká, zimné bundy a pod.), 

• bezpečnosť počas jednotlivých súťaží, 

• akákoľvek pomoc pre občianske združenie je vítaná. 

 

8. Ukončenie zasadnutia 

Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu zasadnutia sa predseda združenia 

poďakoval prítomným za účasť  a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 



V Košiciach, dňa 04.12. 2017 

 

Zapísala: Mgr. Andrea Žipajová                                 Overila: Mgr. Zuzana Oravcová 

 

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

 

 

 

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

                                                                                           Marcel Žipaj, predseda o.z. 

 

 

 

 


