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Zápisnica VV AR ZsFZ december 2020 

 

   Vzhľadom na súčastnú pandemickú situáciu,pre ktorú sme sa nemohli stretnúť,sme boli nútený 
riešiť rokovanie mailovou korešpondenciou a hlasovanie per rollam. Program a jednotlivé body boli 
členom VV AR ZsFZ zaslané mailom v dostatočnom predstihu, aby sa mohli k ním vyjadriť, doplniť 
alebo pripomienkovať ich. 

 

1.Administratíva 

      V novembri 2020 sa pridal tajomník AR Martin Brna, ako disponent účtu AR v plnom rozsahu 
podľa uznesenia VV AR ZsFZ z 24.6.2020 . Od roku 2021 sa bude môcť AR ZsFZ uchádzať o 2% 
dane z príjmov. V roku 2020 VV AR ZsFZ na zasadnutiach prijaté uznesenia a zverené úlohy 
splnil.Všetci členovia VV AR ZsFZ zobrali tento bod na vedomie. 

Návrh na spôsob oslovenia potencionálnych prispievateľov neprišiel ani od jedného člena. 

 

2.Výročná správa predsedu AR 

    Predseda AR ZsFZ informoval o počte členoch AR a dosahnutiu toho, že všetci R ZsFZ sa stali 
členmi AR. Poďakoval členom VV AR za kladný prístup a prínos pozitívnej myšlienky do AR. 

     AR sa v roku 2020 podujalo prvý krát organizovať halový turnaj R  11.1.2020 v Nesvadoch.Turnaj 
mal veľmi pozitívne ohlasy,čo je dôkaz toho, že ideme dobrou cestou a do budúcnosti budeme vedieť 
nastavenými štandardami úroveň turnaja len zlepšovať. Tenisový turnaj R sa mal konať v Šahách, ale 
pre zlé počasie sa nemohol uskutočniť a náhradné riešenie v hale v Topolčanoch nebolo možné 
uskutočniť pre pandemickú situáciu. Všetci členovia VV AR ZsFZ zobrali tento bod na vedomie. 

 

3.Finančná správa predsedu AR 

    Predsedom AR boli zaslanáné členom VV mailom podklady rozpis príjmov a výdavkov za rok 
2020. Všetci členovia VV AR ZsFZ zobrali tento bod na vedomie. 

 

 

 



4.Futbalový turnaj R 2021 

    Termín halového turnaja R 2021, ktorý sa mal konať 16.1.2021 v Trenčíne bol VV ZsFZ zrušený a 
podľa vývoja pandemickej situácie bude opätovne prijatý nový termín na uskutočnenie halového 
turnaja R vo futbale .Všetci členovia VV AR ZsFZ zobrali tento bod na vedomie. 

 

5.Memorandum AR SR 

    Predseda AR informoval o priebehu rokovaní.K podpisu by malo dôjsť v priebehu roku 2021.Všetci 
členovia VV AR ZsFZ zobrali tento bod na vedomie. 

 

6.Dresy dievčatá / poplatok 

    V tomto bode sa prejednávalo, aký doplatok  budú musieť zaplatiť 4 rozhodkyne FIFA,ktoré sú 
zaradené na nominačnú listinu ZsFZ. Nakoľko tieto dievčatá už časť výstroja majú, išlo iba o 
doplnenie výstroja. Dievčatá zastupovala pri riešení Zuzana Valentová a žiadala, aby im bola 
poskytnutá taká istá zľava, ako aj R, ktorí si objednali komplet výstroj. VV AR sa s týmto variantom 
nestotožnil, nakoľko by to nebolo fér voči ostatným R, ktorí si objednali komplet výstroj. AR navrhla, 
aby bola suma výpočítana podľa percentuálneho pomeru. Prebehlo hlasovanie per rollam a za návrh 
AR bolo 11 členov VV AR ZsFZ  a 1 člen sa zdržal hlasovania. Na základe hlasovania bolo VV AR 
schválený percentuálny pomer doplatku pre 4 rozhodkyne. 

 

7.Dresy reklamácia 

   Dresy potrebné na opravu v rámci reklamácie sa vyriešili tak, že zástupcovia AR jednotlivých 
okresov zozbierajú dresy od R, ktorí majú poškodené dresy a pošlú ich na Slovenskú pobočku firmy 
Futbalservis do Piešťan. Odtiaľ budú zaslané na opravu do Prahy.Všetci členovia VV AR ZsFZ 
zobrali tento bod na vedomie. 

 

8.Plány AR 2021 

   V momentálnej situácii je ťažko niečo plánovať, ale napriek tomu si vieme povedať pár tém na 
ďalšie zasadnutie VV AR ZsFZ. 

1. Príprava podkladov na členskú schôdzu 

2. Úhrada poplatku zimného seminára R 

3. Zvýšenie členského poplatku na 10 eur 

4. Geografické scentralizovanie miesta konania FP 

5. Revízna komisia 

6. Doplnenie výstroja R 



     ZsFZ vytvorí pre AR promo video na nábor nových R.Všetci členovia VV AR ZsFZ zobrali tento 
bod na vedomie. 

 

9.Ďalšie zasadnutie VV AR ZsFZ 

   Nakoľko sa nedá prepokladať, ako sa bude vyvíjať pandemická situácia, ani my nevieme určiť 
dátum najbližšieho zasadnutia VV AR. Ako náhle bude možné určiť dátum budeme sa tomu venovať. 
Všetci členovia VV AR ZsFZ zobrali tento bod na vedomie. 

 

10.Uvoľnenie predsedu revíznej komisie z funkcie 

     Martin Drobec, ako predseda revíznej komisie požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu revíznej 
komisie z pracovných dôvodov. Podľa stanov preberá jeho úlohu do najbližšej členskej schôdze člen 
revíznej komisie v tomto prípade jediný Andrej Gádoši. On skontroluje rok 2020 z administratívnej a 
aj finančnej stránky. Tu by bolo vhodné určiť jedného člena AR, aby bola zabezpečená kontrola 
dokumentov minimálne z dvoch strán a následne zvoliť náhradu za odstúpeného predsedu a doplniť 
stav ešte o jedného člena. Všetci členovia VV AR ZsFZ zobrali tento bod na vedomie. 

 

11.Záver 

     V tejto neľahkej dobe musíme byť trpezlivý. Predseda AR chce poďakovať vsetkým členom VV za 
súčinnosť a o ďaľších veciach, ktoré bude treba riešiť alebo sa vyskytnú bude členov VV AR ZsFZ 
informovať či už mailom alebo telefonicky. 

 

 

 

 

   Vypracoval: Martin Brna -tajomník AR ZsFZ 

   Schválil:  Peter Szőllősy – predseda AR	


