Zápisnica zo Zasadnutia VV AR ZsFZ 5.9.2019
Reštaurácia Karla 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. Schválenie programu :
Program zasadnutia sa schválil jednohlasne a bez ďalšieho doplnenia.
3. Prezentácia členov :
Zasadnutia sa zúčastnilo 7 členov, čo predstavuje tesnú nadpolovičnú
väčšinu a tým aj uznášaniaschopnosť. Neprítomný členovia sa riadne
ospravedlnili. Priložená prezenčná listina s podpismi.
4. Ustanovenie VV AR ZsFZ:
Všetci členovia potvrdili legitímnosť nominácie člena za príslušné ObFZ
do VV AR a tým sa VV AR ZsFZ ustanovil na 4 roky, do ďalších volieb
v roku 2023.
5. Voľba tajomníka AR ZsFZ:
Na post tajomníka bol zo strany predsedu AR nominovaný Martin Jančok,
ktorý nomináciu neprijal a odôvodnil to rodinným prepojením na KR
ZsFZ, ako aj ostanými funkciami, ktoré vo zväze zastávajú nominanti
ObFZ NR. Jeho argumenty AR rešpektovala a otázku voľby tajomníka
presunula na najbližšie zasadnutie AR.
6. Správa predsedu AR ZsFZ :
Predseda AR krátko informoval prítomných o stave AR, čo sa týka počtu
členov, zaplatených členských poplatkov a stavu bankového účtu.
7. Dresy R ZsFZ:
Na zasadnutie sa priniesli cenové ponuky troch dodávateľov (Adidas,
Atak, Meva) podľa dopredu dohodnutých kritérií. Každý dodávateľ
vyhotovil športovú tašku plnú oblečenia pre R. Na základe požiadaviek
zväzu, rozhodcov a po dôkladnom posúdení prítomnými, AR odporúča
ako zmluvného partnera ZsFZ na dodávku ošatenia pre R firmu

Futbalservis na 5 rokov, ktorý je dodávateľom značky Adidas. Požiadavka
AR je nasledovný balík:
Dres dlhý a krátky rukáv v troch farebných vyhotoveniach – čierny,
modrý a žltý – s logami sponzorov, krátke nohavice čierne 2x, štulpne vo
farbe dresov 1pár každá farba, funkčné tričko s logom zväzu a s nápisom
Referee, vychádzková športová súprava modro-čierna s logom zväzu,
polokošeľa s logom zväzu, bunda alebo mikina s logom zväzu a nápisom
Referee, uterák a taška s logom zväzu.
Dodávateľ zabezpečí 3 sady o rozmeroch M,L a XL, ktoré budú dostupné
na zväze pre jednotlivé ObFZ na odskúšanie veľkosti jednotlivým R. Na
základe týchto skúšok sa definitívne uzavrie formulár veľkostí.
8. Sponzori:
Predseda informoval o rokovaniach s potencionálnymi sponzormi, ktorý
by mali podporiť AR. Po schválení dodávateľa dresov sa pristúpi ku
konkrétnym jednaniam so sponzormi, ktorými sú QI invest, Wurth a QService.
9. Turnaj R ZsFZ:
Turnaj R v roku 2020 by sa mal uskutočniť 11. januára v Komárne. Prvý
krát v jeho histórii by ho mala organizovať AR. Po dohodnutí
kompetencií so ZsFZ sa vytvorí trojčlenný výbor na čele s Tomášom
Volfom ( člen VV za ObFZ KN ) ktorý spolu s predsedom AR zabezpečia
všetky náležitosti predmetného podujatia.
10. Stanovy AR ZsFZ:
Stanovy boli zaslané členom VV na pripomienkovanie v dostatočnom
časovom predstihu. Jediná otázka padla na zasadnutí a týkala sa volieb
predsedu AR a to v zmysle či je technicky možné uskutočniť voľbu na
zimnom seminári R. Po debate sme sa zhodli, že stanovy v tomto bode
zabezpečujú dostatočnú flexibilitu a voľbu predsedu AR bude možné
zrealizovať bez problémov na seminári R.
11. Určenie úloh predsedovi AR ZsFZ do najbl. zasadnutia VV AR ZsFZ:
1. Rokovanie s dodávateľom dresov o spresnení ceny a dodávky
2. Rokovanie s vedením ZsFZ o výške príspevku zväzu
3. Rokovanie so sponzormi o výške podpory
4. Rokovanie s predsedom ZsFZ ohľadom turnaja R
5. Poslať nové stanovy AR na MVSR
12. Určenie úloh tajomníkovi AR ZsFZ do najbl. zasadnutia VV AR ZsFZ:
Nakoľko sa tajomník na zasadnutí nezvolil tento bod sa stal
bezpredmetným.

13. Určenie dátumu najbližšieho zasadnutia VV AR ZsFZ:
Najbližšie zasadnutie VV AR ZsFZ bude 14.11.2019 podľa možnosti
spolu s KR ZsFZ v sídle ZsFZ. Program na zasadnutie pripraví predseda
AR.
14. Diskusia:
Do diskusie sa prihlásil Tomáš Volf z ObFZ KN. Pripomienkoval
delegovanie R na mládežnícke MZ vzdialenejšie od bydliska. AR jeho
pripomienku akceptovala a dohodla sa, že v prípade opakovania sa
takéhoto delegovania pre jedného R viac krát, urobí náležité kroky
v súlade s kompetenciami AR.
15. Záver:
Predseda sa zúčastneným poďakoval za konštruktívne pripomienky
a zasadnutie uzavrel.

