
Zápisnica zo Zasadnutia VV AR ZsFZ 17.12.2019 

                Sídlo ZsFZ Nitra 17.00 hod. 

 

1. Otvorenie: 

     Zasadnutie VV AR ZsFZ otvoril predseda AR.Privítal prítomných a poďakoval 
sa im za pozitívny prístup k AR. 

2. Privítanie hosťa: 

     Na otvorení zasadnutia VV AR ZsFZ sa zúčastnil predseda ZsFZ Ladislav 
Gádoši,kde v krátkom príhovore zhodnotil kladný prístup AR a jej spoluprácu so 
ZsFZ.Poďakoval prítomným na podielaní sa na rozvoji AR a zaželal veľa pozitívnej 
energie do ďalšej práce. 

3. Prezentácia členov: 

     Zasadnutia sa zúčastnilo 10 členov,čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu a 
tým aj uznášaniaschopnosť.Neprítomní členovia Tibor Santa (Trnava) a Miroslav 
Tarabus (Trenčín) sa riadne ospravedlnili. Miroslav Tarabus zároveň oznámil 
ukončenie členstva vo VV AR ZsFZ.Priložená prezenčná listina aj s podpismi.Na 
zasadnutie VV AR ZsFZ bola pozvaná aj predsedkyňa KR ZsFZ Alena Jančoková 
Žáčiková ale z rodinných dôvodov sa ospravedlnila.Taktiež bola na zasadnutie VV 
AR ZsFZ pozvaná Revízna komisia,všetci 3 členovia sa ospravedlnili.Ondrej Hagara 
oznámil VV AR ZsFZ ,že ako člen revíznej komisie končí. 

4. Schválenie programu: 

    Program zasadnutia sa schválil jednohlasne a bez ďaľšieho doplnenia. 

5. Správa predsedu AR: 

     Predseda AR krátko informoval prítomných o stave AR,čo sa týka počtu 
členov a zaplatených členských poplatkov.VV AR ZsFZ zobral túto správu na 



vedomie. 

6. Voľba tajomníka:  

     Na post tajomníka bol navrhnutý Martin Brna,ktorý túto nomináciu prijal.VV 
AR ZsFZ nomináciu Martina Brnu na post tajomníka jednohlasne schválil. 

7. Turnaj: 

     Boli predložené propozície turnaja R,ktoré boli VV AR ZsFZ jednohlasne 
schválene.Martin Jančok ,ako zástupca za NR požiadal VV AR ZsFZ o schválenie 
štartu rozhodcov na turnaj R.Jedná sa o rozhodcov:Andrej Gregora 
1276311,Henrich Harča 1219204, ktorý sú na nominačnej listine rozhodcov NR pre 
súťažný ročník  2019/2020 len z dôvodu ospravedlnenia nerozhodovali 3 MZ v 
jesennej časti súťaže.VV AR ZsFZ dal na starosť tajomníkovi Martinovi Brnovi aby 
týchto rozhodcov preveril,a následne o výsledku informoval VV AR ZsFZ. VV AR 
ZsFZ na základe týchto informácii štart týchto hráčov v prípade nezistenia žiadných 
dôvodov na ich nezaradenia na súpisku schvaluje, v opačnom prípade neschvaľuje. 
V prípade, ak sa takýto istí prípad vyskytne aj v iních ObFZ, VV AR ZsFZ po žiadosti 
zástupcu daného okresu bude postupovať obdobne. 

8. Daň 2%:  

     Predseda AR ZsFZ informoval o možnosti využiťia 2% dane.VV AR ZsFZ tie 
možnosti prerokoval a zobral tieto informácie na vedomenie. 

9. Členské rok 2020: 

     Bolo prerokované členské na rok 2020,Milošom Gašparovičom  bolo 
navrhnuté členské na rok 2020 v sume 5€.Návrh bol jednohlasne schválený VV AR 
ZsFZ. 

10. Finančná správa rok 2019: 

       Predseda AR  informoval o finančnej správe za rok 2019.VV AR ZsFZ 
zobral tieto informácie na vedomie. 

11. Dresy: 



       Predseda AR informoval o stave objednávky nových dresov.Tieto 
informacie boli prerokované a VV AR ZsFZ ich berie na vedomie. 

12. Odmeny: 

       VV AR ZsFZ prerokoval odmeny pre VV.Bol predložený návrh Miloša 
Gašparoviča 0,10 € na km,a 5 € na hodinu pri výkone funkcie člena VV AR ZsFZ a 
predsedu AR ZsFZ. Tento návrh bol VV AR ZsFZ jednohlasne schválený. Na základe 
schváleného kľúča VV AR ZsFZ ukladá predsedovy AR ZsFZ uhradiť odmeny podľa 
predloženej tabuľky do 20.12.2019. 

13. Seminár: 

       Predseda AR informoval o zimnom doškolovacom seminári R,ktorý sa 
bude konať v dňoch 15.2-16.2.2020 v kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre.VV AR 
ZsFZ tieto informácie prerokoval a zobral na vedomie. 

14. Diskusia: 

       V diskusii boli VV AR ZsFZ prejednané informácie ohľadom vedenia 
účtovníctva  AR ZsFZ. VV AR ZsFZ ukladá predsedovi AR ZsFZ uzatvoriť zmluvu na 
vedenie účtovníctva a dať vypracovať daňové priznanie za rok 2019. 

15. Záver:  

       Predseda AR ZsFZ sa zúčastneným poďakoval a zasadnutie uzavrel. 

 

Vypracoval : Martin Brna – tajomník AR ZsFZ 

 

Schválil : Peter Szőllősy – predseda AR ZsFZ 

 

      


