
Zväz vojakov SR
Klub ZV SR Zvolen

Zápisnica
zasadnutia Rady klubu
konaného dňa 8.6.2022

Prítomní: Ing. Bohumil Kosa, Ing. Tibor Michalko, Ing. Anton Gombár, Ing. Peter Majerčík, Ing.
Rudolf Bazala, Žofia Valúchová, Anna Obročníková, Alena Boleslavská.
Neprítomný: Ing. Peter Košík PhD,

Program: 1. Otvorenie, kontrola prítomnosti, zoznámenie s programom
2. Vyhodnotenie splnenia úloh z uznesenia a plánu činnosti
3. Úlohy na ďalšie obdobie
4. Rôzne
5. Záver

K bodu 1: Zasadanie otvoril predseda klubu, privítal prítomných, ospravedlnil neprítomných.
Zoznámil s programom zasadnutia.

K bodu 2: Vyhodnotenie splnenia úloh z uznesenia a plánu činnosti
a) Vyhodnotenie splnenia úloh z uznesenia:

1. P. Baňák spracovať „Výzvy...“, ktorý predloží p. Michalkovi, ktorý ho vyhodnotí
a poprípade dopracuje – úloha bola splnená. Výzva bola spracovaná a skontrolovaná.

2. Poslať „Výzvy...“ ZR SZSR a Prezídiu ZV SR – úloha bola splnená. Výzva bola zaslaná
predsedom klubov a na Prezídium 1.6.2022 mailom.

3. Zistiť záujem o zájazd do Banskej Štiavnice a na Posedenie s jubilantmi – úloha splnená. Na
zájazd sa prihlásilo 13 členov a na posedenie 24 členov.

4. Spracovať menný zoznam členom s čísl. OP a predložiť ho vel. 2. brigády VzS – úloha
splnená . Zoznam predložený 31.5.2022

5. Spracovať návrh ocenenia na p. Zvarku a poslať ho ZR ZVSR – úloha sa plní.
b) Vyhodnotenie splnenia úloh z plánu činnosti. Úlohy boli splnené. Na plánových akciách sme sa
zúčastnili v malom počte.

K bodu 3: Úlohy na ďalšie obdobie
Predseda pripomenul úlohy podľa plánu a to:
 – spomienková akcia Kalište – termín nie ja známi. Keď bude známy členovia budú informovaní.
– zájazd do Banskej Štiavnice bude vykonaný 22.6.2022. Presun bude osobnými autami, ktoré

poskytnú účastníci výletu, poplatok sme stanovili na 5,-€ na spolujazdca, zraz na parkovisku
Europi o 08:00

– posedenie s jubilantmi bude 29.6., ak nám veliteľ povolí využiť spol. priestory VzS. Od 14:00
Hod. Poplatok sme stanovili na 10,-€ na osobu.

K bodu 4. Rôzne
Predseda informoval členov Rady klubu o spustení novej Web stránky ZVSR. Za administrátora

klubu bol určený p. Gombár.
P. Majerčík informoval o doplatení členského – p. Prošovský a p. Šoucová.
Zasadnutie Rady klubu v mesiaci júl sme spresnili na 7.7.2022 o 9:30 hod.

K bodu 5. Záver



Predseda klubu prečítal uznesenie, ktoré bolo schválené.

Predseda klubu po vyčerpaní všetkých bodov rokovania ukončil zasadnutie Rady klubu.
Ďalšie zasadnutie Rady klubu bude 8. júna 2022, o 10:30 hod.

Uznesenie:

Rada klubu ukladá:

1. Po zaplatení členského príspevku p. Prošovským a p. Šoucovou obnoviť členstvo v klube.
termín: do 13.6.2022 Zodpovedá: predseda

2. Poslať členom rady aktuálny zoznam členov klubu.
termín: do 13.6.2022 Zodpovedá: predseda

Vo Zvolene dňa 8.6.2022

Zapísal Ing. Bohumil Kosa


