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                                            Marcel ŽIPAJ, Hanojská  1, 040 13 Košice 
	  
	  

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Košickí vzduchovkári, konaného dňa 10.12.2016 

v Jasove. 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Zasadnutie členov bolo zvolané predsedníctvom klubu. Na začiatku zasadnutia 

predseda oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Funkcie zapisovateľa sa 

ujala p. Žipajová a zápisnica zo zasadnutia bude zverejnená na internetovej stránke 

občianskeho združenia Košickí vzduchovkári. 

 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informovanie o doterajšej činnosti občianskeho združenia 

3. Informovanie o plánovanej činnosti občianskeho združenia 

4. Financovanie občianskeho združenia  

5. Schválenie členského poplatku na rok 2017 

6. Diskusia 

7. Ukončenie zasadnutia  

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Predseda klubu privítal všetkých prítomných a zároveň ich oboznámil s programom 

zasadnutia. Za zapisovateľku bola poverená p. Žipajovú. 

 

 

 



2. Informovanie o doterajšej činnosti klubu 

Prítomní členovia boli informovaní o založení občianskeho združenia Košickí 

vzduchovkári. Ďalej boli oboznámení o doterajšej činnosti a aktivitách občianskeho 

združenia – organizované súťaže v obci Smolník a strelecké aktivity pre deti a mládež 

(obec Úhorná). Zároveň bolo predsedom oznámené, aké administratívne úkony boli 

potrebné vzhľadom k legislatíve a registračným povinnostiam občianskeho združenia. 

Občianske združenie bolo v roku 2016 zaregistrované na Ministerstve školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

 

3. Informovanie o plánovanej činnosti občianskeho združenia 

Predseda informoval svojich členov o plánovanej činnosti (súťaže, tréningy a činnosti 

smerujúce deťom a mládeži) na rok 2017. Prítomní zasadnutia odsúhlasili plánované 

športové súťaže a aktivity. 

Plán športových súťaží a aktivít: 

22. 04. 2017                  HFT Smolník 

06. – 07. 05. 2017         FT Smolník (5. A 6. kolo FT ligy) 

05. 08. 2017                  Deň plný prekvapení   Úhorná – Smolník 

06. 08. 2017                  HFT Smolník 

 

 

4. Financovanie občianskeho združenia  

Predseda ob. združenia informoval členov o financovaní OZ Košickí vzduchovkári. 

Informoval ich o všetkých príjmoch a výdajoch združenia spojených so založením 

a s činnosťou združenia. Združenie je financované z vlastných zdrojov, z členských 

príspevkov, darov, od sponzorov a zo štartovného poplatku na súťažiach. 

 

 

5. Schválenie členského poplatku na rok 2017 

Všetkými členmi bol jednohlasne odsúhlasený členský poplatok vo výške 20 eur na 

kalendárny rok 2017. 

 

 

 



6. Diskusia 

• organizačné podrobnosti ohľadom stavania tratí na súťažiach,  

• jednotné oblečenie pre všetkých členov (tričká, zimné bundy), 

• akákoľvek pomoc pre občianske združenie je vítaná. 

 

 

 

7. Ukončenie zasadnutia 

Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu zasadnutia sa predseda združenia 

poďakoval prítomným za účasť  a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 11.12. 2016 

Zapísala: Mgr. Andrea Žipajová 

 

               ................................... 

 

 

 

                                                                                    ...................................................... 

                                                                                           Marcel Žipaj, predseda o.z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREZENČNÁ LISTINA 

zo zasadnutia o.z. Košickí vzduchovkári, konaného dňa 10.12.2016 

v Jasove. 

 

Prítomní: 

 

1. Marcel Žipaj                   ............................................... 

2. Mgr. Andrea Žipajová   ................................................ 

3. Marek Bauer                  ................................................ 

4. Martin Tarnoczi             ................................................. 

5. Mgr. Zuzana Oravcová  ................................................ 

6. Róbert  Šinský                ................................................ 

7. Roman Polomský           ................................................. 

 

 

 

 


