Založenie športovo streleckého klubu
a členstvo v Slovenskom streleckom zväze

Slovenský strelecký zväz (ďalej SSZ) je dobrovoľná záujmová organizácia, združujúca
športových strelcov a ostatných záujemcov o športovo – streleckú činnosť na území
Slovenskej republiky.
Členstvo v SSZ je dobrovoľné. Členom sa môže stať svojprávna osoba staršia ako 15
(pätnásť) rokov, ktorá súhlasí so Stanovami SSZ (zverejnené na web stránke SSZ:
www.shooting.sk). Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže stať členom SSZ so súhlasom
svojho zákonného zástupcu.
Členom SSZ sa stane osoba v zmysle čl. 3 odst. 1 Stanov SSZ prostredníctvom športovo
– streleckého klubu (ďalej ŠSK).
V zmysle Stanov SSZ čl. 20 ods. 1c musí mať ŠSK minimálne 5 členov.

Založenie klubu:
Štandardne ako občianske združenie, sú možnosti aj ako – „Akciová spoločnosť“,
„Spoločnosť s ručením obmedzením“ a pod., tieto formy sa využívajú hlavne pre
podnikateľské aktivity. Založenie klubu nie je podmienené členstvom v SSZ.
•
•
•
•
•

•

•
•

Zvolať zakladajúcu členskú schôdzu.
Odsúhlasiť náplň činnosti klubu, názov klubu.
Zvoliť oprávnenú osobu konať v mene klubu (predseda, prezident, ....).
Schváliť Stanovy klubu (môže sa vychádzať zo stanov SSZ, alebo na web stránke
SSZ majú niektoré kluby svoje stanovy).
Rozhodnúť o právnej subjektivite klubu, vybaviť registráciu klubu“ na
MINISTERSTVE VNÚTRA (zaslanie Stanov klubu na zaregistrovanie, po
registrácii požiadať o pridelenie IČO), platia sa správne poplatky.
Zo zakladajúcej schôdze (stretnutia) spracovať záznam (zápis) a tento zaslať na SSZ
(851 01 Bratislava, Wolkrova 4), spolu s vyplnenou „Registračnou kartou ŠSK SSZ“
a „Evidenčnými kartami jednotlivých členov“ – karty podpísane členmi (tlačivá sú
na webe SSZ http://www.shooting.sk/?id_menu=643), spolu so zaplatením členských
príspevkov SSZ za klub a členov, platných na bežný rok, t.j. rok 2018:
- 50,- € za novozaložený ŠSK,
- 15,- € + 2,- € dospelí a 5,- € mládež do 15 rokov. Členovia klubu, ktorí sú, alebo
v minulosti boli členmi SSZ vyznačiť, neplatia poplatok 2,- €.
Podľa súčasne štátnej legislatívy musí mať klub právnu subjektivitu t.j. registráciu na
MV SR a IČO.
Existencia klubu nie je podmienená členstvom v SSZ. Akcie, súťaže SSZ sú určené
pre členov zväzu, preto kto sa ich chce zúčastňovať musí byť členom Slovenského
streleckého zväzu.
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• Pre vydanie zbrojného pasu, na športové účely, požaduje polícia potvrdenie
o členstve, SSZ takéto potvrdenie môže vydať len členom zväzu.
• Upozorňujem, že SSZ neplatí záujmovú činnosť svojich členov, títo si všetky
náklady hradia (vlastné prostriedky, sponzorské, 2 % z dane, podnikateľské aktivity
klubu a pod.).

Členský poplatok – členské SSZ:
Je ročný poplatok členov SSZ, každoročne schválený Výkonným výborom SSZ –
zvoleným na zjazde SSZ. Tento poplatok sa odvádza na účet SSZ.
Členovia SSZ majú možnosť zúčastňovať sa akcií SSZ – súťaží, ktoré sú zverejnené
v Kalendári SSZ. Bojovať o postup na Majstrovstvá SR a v prípade dosahovania výkonnosti
(posudzuje sa podľa dosahovaných výsledkov zahraničných športovcov na svetových
podujatiach, MS, ME, SP, nie len na úrovni Slovenska) aj dostať sa do výberu širšej
reprezentácie.

Klubový členský poplatok – povinný zo zákona č. 440/2015 Z.z.:
Jeho výšku určuje – schvaľuje klub (členská schôdza, alebo výbor klubu, nemôže byť
0,00 €). Tento poplatok a jeho výška je v kompetencii klubu, zostáva v klube a slúži na
financovanie nákladov spojených s činnosťou klubu (poštovné, telefóny, spotrebný
administratívny materiál, ....).
Členský preukaz SSZ je doklad o členstve vo zväze, jeho akceptovanie políciou je
individuálne podľa miestnych podmienok. Doteraz sme nedostali informáciu o problémoch
v tejto oblasti. Zaplatenie členských príspevkov si môže skontrolovať každý člen SSZ na web
stránke SSZ, alebo u tajomníka – hospodára klubu.
Rozhodnutie o vydávaní klubových členských preukazov je v kompetencii klubu a zväz
do toho nezasahuje.
Poznámky:
Dňa 1. novembra 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 272/2015 Z.z. o registri
právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Tento zákon okrem iného upravuje prideľovanie identifikačných čísiel právnickým
osobám. V zmysle tohto zákona sa kompetencie v prideľovaní IČO presúvajú zo Štatistického
úradu na Ministerstvo vnútra SR.
Dňa 25. mája 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 18/2017 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotazy:
Barbora REICHOVÁ
Peter NAGY
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