
Zápisnica zo Zasadnutia VV AR ZsFZ 24.6.2020 

                Sídlo ZsFZ Nitra 17.00 hod. 

 

1. Otvorenie: 

     Zasadnutie VV AR ZsFZ otvoril predseda AR.  

 

2. Prezentácia členov: 

     Zasadnutia sa zúčastnilo 9 členov,čo predstavuje nadpolovičnú 
väčšinu a tým aj uznášaniaschopnosť VV AR. Neprítomní členovia Marek 
Mokoš a Zsolt Fehér sa riadne ospravedlnili. Priložená prezenčná listina aj s 
podpismi. Na zasadnutie VV AR ZsFZ dostala pozvanie aj predsedníčka KR 
ZsFZ Alena Jančoková - Žáčiková, ale zasadnutia sa nezúčastnila. 

 

3. Schválenie programu: 

    V programe zasadnutia sa schválila zmena bodu 11-namiesto náboru R 
sa zmenil na FP 2020. Takto zmenený program sa schválil jednohlasne. 

 

4.Úloha AR v ZsFZ : 

Predseda AR informoval o úlohe AR v ZsFZ, čo sa týka zastupovania R voči 
exekutíve ZsFZ, najmä KR. VV AR ZsFZ zobral tieto informácie na vedomie a 
dal za úlohu predsedovi AR vypracovať stanovisko AR k danej problematike 
a následne ju zaslať predsedníčke KR a vedeniu ZsFZ s cieľom dosiahnúť 
zlepšenie komunikácie zo strany KR s AR. 

 

 



5. Správa predsedu AR: 

     Predseda AR krátko informoval prítomných o stave AR, čo sa týka 
počtu členov a zaplatených členských poplatkov a o práci AR v období od 
posledného stretnutia. VV AR ZsFZ zobral túto správu na vedomie. Na 
podnet Martina Jančoka dal VV AR ZsFZ za úlohu predsedovi AR zaslať 
členom VV AR ZsFZ tabuľkovo príjem-výdaj za rok 2019 a prvého polroku 
2020. VV AR ZsFZ odhlasoval jednohlasne, aby sa zmenillo vyplácanie 
nákladov členov VV AR ZsFZ z ročného na mesačné. Martin Jančok a 
Vladimír Kukan sa vzdali svojej časti v prospech AR. 

 

6. Tenisový turnaj R:  

     Predseda AR inoformoval o termíne a mieste turnaja . Tenisový 
turnaj sa uskutoční 18.7.2020 v Šahách. Na organizáciu turnaja prispeje  
AR SFZ sumou 400€. VV AR ZsFZ zobral tieto informácie na vedomie. VV AR 
ZsFZ jednohlasne schválil, aby turnaj organovala AR, avšak bez finančného 
podielania sa na ňom zo strany AR.  

 

7. Futbalový turnaj R: 

     Predseda AR informoval VV AR ZsFZ, že turnaj R v roku 2021 bude 
organizovať opäť AR. AR ZsFZ požiada VV ZsFZ, aby sa vyjadril a informoval 
AR ZsFZ o mieste a čase organizovania turnaja R. VV AR ZsFZ si dal za úlohu 
schváliť propozície turnaja R pred začiatkom súťažného ročníka 2020/2021. 
Každý člen VV AR ZsFZ održí propozície turnaja R 2020 ,zapracuje do nich 
zmenu z jeho strany, k čomu sa každý člen VV AR ZsFZ vyjadrí a následne 
hlasovaním Per rollam sa propozície turnaja R 2021 schvália do konca júla 
2020. Úloha VV AR ZsFZ bola jednohlasne schválená. 

 

 



8. Únia AR SR:  

     Predseda AR ZsFZ informoval o možnostiach spolupráce s ďalšími AR 
na území SR a vytvorením spoločnej Únie AR SR na základe memoranda 
medzi nimi. VV AR ZsFZ zobral tieto informácie na vedomenie a schválil 
predsedovi AR zúčastňovať sa na týchto rokovaniach. 

 

9. Nominačná listina R 2020/2021: 

     Nominačná listina bola sprístupnená VV AR ZsFZ zo strany ZsFZ.Spolu 
s ňou aj mená 15 nováčikov a 2 vracajúcich sa R. VV AR ZsFZ zobral tieto 
informácie na vedomie a začne pracovať na objednávke športovej výstroje 
pre dotknutých R.   

 

10. Dresy : 

Na návrh Miroslava Tarabusa VV AR ZsFZ jednohlasne schválil, aby 
nováčikovia dostali dresy v cene 210 € s možnosťou dvoch splátok do konca 
októbra 2020 s nutnosťou stať sa členmi AR a mať zaplatené členské na rok 
2020. Navrátilci dresy v cene tiež 210€ do konca októbra 2020 s nutnosťou 
mať alebo doplatiť členské do AR za rok 2019 a za rok 2020. Predseda AR  
ZsFZ dostal za úlohu vypracovať percentuálny návrh finacovania dresov pre 
dievčatá podľa množstva objednávky. 

 

11. Fyzické previerky : 

          VV AR ZsFZ zobral na vedomie miesto a termín konania, ako aj 
spôsob konania FP 2019. Na základe situácie spôsobenou koronavírusom 
akceptuje a plne súhlasí s rozhodnutiami KR, čo sa týka FP 2019. VV AR ZsFZ 
prijal stanovisko, že na svojom ďalšom zasadnutí sa bude venovať FP 2020 a 
to ohľadom miesta konania FP a možnosťou úhrady nákladov na FP zo 
strany AR. 



12. Plány AR 2021: 

       Predseda AR ZsFZ informoval o plánoch AR na rok 2021. VV AR 
ZsFZ schválil, ako bod programu na ďalšie zasadnutie VV AR fyzické 
previerky R 2021, ďalšie rozšírenie výbavy pre R a možnosť preplatenia 
zimného doškolovacieho seminára R 2021. 

 

13. Diskusia: 

       V diskusii bolo VV AR ZsFZ jednohlasne schválené, aby sa tajomník 
AR ZsFZ Martin Brna stal plnohodnotným disponentom účtu AR ZsFZ. 

 

15. Záver: 

Počas zasadnutia VV AR ZsFZ člen VV Martin Štrba zasadnutie opustil z 
pracovných dôvodov, čo ale nemalo vplyv na uznášania schopnosti VV AR 
ZsFZ. Ďalšie zasadnutie VV AR ZsFZ bolo predbežne navrhnuté na november 
2020 po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021. 

       Predseda AR ZsFZ sa zúčastneným poďakoval a zasadnutie uzavrel. 

 

     Vypracoval: Martin Brna – tajomík AR ZsFZ 

  

     Schválil: Peter Szőllősy – predseda AR ZsFZ 


