Zápis z Rady SKoZ zo dňa 19.12.2015, Kolkáreň Rakovice
Prítomní: členovia Rady podľa prezenčnej listiny Zasadnutia sa zúčastnilo zo 15 členov 13, čo predstavuje
86,67%, čím sa Uznesenia Rady SKoZ stávajú právoplatné.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Schválenie návrhovej komisie
Informácie o predaji kolkárne na Pasienkoch
Predloţenie správy o činnosti sekretariátu za 7-12/2015
Spor s NBC o EP ŢP Šport Podbrezová ţeny
Rôzne
Uznesenie
Schválenie uznesenia
Záver

K bodu č. 1
Prítomných privítal prezident SKoZ JUDr. Kočan, PhD., ktorý skonštatoval, ţe je prítomných 13 členov Rady
SKoZ a preto je Rada uznášania schopná. Zároveň všetkým poďakoval za účasť.
K bodu č. 2
Návrhová komisia: Ing. Michal Schmidl, Miroslav Perecár a Ing. Marián Mitošinka
Hlasovanie: za – 13 proti – 0, zdrţal sa - 0
K bodu č. 3
Prezident SKoZ Doc.JUDr. Štefan Kočan PhD. Podal informácie o stave kolkárne na Pasienkoch v Bratislave.
Pred predajom prebehlo hlasovanie o predaji za cenu 240 000 eur prostredníctvom elektronickej pošty,
ktorého výsledok je 14 za a jeden proti. Traja mali pripomienky predať, ale pokúsiť sa dohodnúť s kupcom
o dohratí sezóny 2015/2016, skúsiť sa s ním dohodnúť, aby vybudoval novú kolkáreň v priestore, ktorý bude
na odkúpenom mieste budovať. Vzhľadom k tomu, ţe uţ niekoľko kupcov odstúpilo z dôvodu, ţe všetky
pozemky okolo sú odpredané a nie je prístup do budovy, bolo to jediné riešenie predať budovu majiteľom
okolostojacich pozemkov.
JUDr. Štefan Kočan informoval, ţe s kupcom o moţnosti dohratia sezóny rokoval, rokovania ešte nie sú
ukončené. Ivan Weiss si dohodol stretnutie s prezidentom SKoZ a ponúkol moţnosť presunu dráh do svojho
bowlingového centra v Bratislave.
Mgr.Martina Kanovská: nesúhlasime, zruší sa nám ďalšia kolkáreň v Bratislave a bratislavské kluby nebudú
mať kde hrať, ak to nevie zväz utiahnuť a je v mínuse prečo nám nedal vyššie nájomné?
M.Perecár : BaKKZ sa nepodieľal na výstavbe, ale stavali to ČSTK ( poznámka na margo vyhlásenia
p.Uhlíkovej, ţe Pasienky v akcii Z stavali bratislavskí kolkári).
Juraj Zajko: rušia sa kluby v Bratislave, kde je veľká členská základňa, ale v dedinách, kde je pár členov si
dokáţu svojpomocne kolkárne obnoviť, alebo postaviť
Ondrej Kyselica: keď sa dávala kolkáreň do prenájmu bratislavčanom, dalo sa niţšie nájomné, teraz je
situácia iná a Rada rozhodne, čo ďalej, pretoţe nie je sila na udrţanie kolkárne
Ing. Michal Schmidl: spravili sme pre BaKKZ dobre a teraz sme za hlupákov
Mgr. Martina Kanovská : ale Dodatok k darovacej zmluve od SZTK pre SKoZ hovorí, ţe SKoZ sa pri predaji
kolkárne zaväzuje vybudovať náhradné športovisko – BaKKZ poţaduje od SKoZ 150 000 eur na vybudovanie
novej kolkárne
Juraj Zajko: to je ako ţe prenajmem si dom a keď budem odchádzať budem ţiadať nový byt od majiteľa
domu?
Ondrej Kyselica: keby nebola táto debata smerovaná týmto smerom, Rada by hľadala cestu
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JUDr. Štefan Kočan informoval, ţe zmluva je podpísaná, peniaze sú uloţené v depozite a prídu na účet.
Z uvedenej sumy sa vyplatia dlţoby, ktoré má zväz a ktoré vznikli prevádzkou kolkárne na Pasienkoch
a uhradí sa dlţoba voči Jaroslavovi Truskovi, ktorý poţičal SKoZ 23 000 eur na MS a zostatok z predaja by
mal zostať pribliţne 40 000 eur.
JUDr. Štefan Kočan predloţil Rade k riešeniu správu uverejnenú v bratislavskom Večerníku, ktorú Večerníku
predloţila p. Uhlíková. Správa je vo veľkej miere nepravdivá obsahujúca mylné a osočujúce informácie,
poškodzuje meno nielen zväzu, ale aj prezidenta a bývalého prezidenta. Vyzval Radu, aby zaujala voči článku
stanovisko.
Mgr. Martina Kanovská: myslím si, ţe s tým netreba Radu zaťaţovať
Miroslav Perecár: aj keď sú v článku uvedené nepravdy na konkrétnu osobu, je to záleţitosť zväzu – nakoľko
sa jedná o funkcionárov zväzu a je potrebné to riešiť
JUDr. Štefan Kočan: navrhujem vyzvať BaKKZ k uvedeniu veci na správnu mieru
Mgr. Martina Kanovská: Večerník zverejnil niečo iné ako poskytla p. Uhlíková
Juraj Zajko: asi nie, nakoľko je to totoţné s listom, ktorý poslala p. Uhlíková skoro všetkým klubom na
Slovensku
JUDr. Štefan Kočan: návrh – ospravedlnenie vo Večerníku, alebo podáme na p. Uhlíkovú ţalobu
Ing. Vladimír Trochan – to Uhlíková nenapísala
Mgr. Martina Kanovská – zväz môţe veci vo Večerníku uviesť na pravú mieru sám
Miroslav Perecár – kto poslal nepravdy nech to na pravú mieru uvedie sám
Záver: Prvý krok – poslať p. Uhlíkovej list a poţiadať o vysvetlenie k uvedenej záleţitosti
Ing. Marián Mitošinka – k podaniu vysvetlenia k uvedenému článku vyzvať aj redakciu Večerníka
K bodu č. 4
Elena Fürstenová predloţila správu o činnosti sekretariátu za obdobie 7-12/2015 predovšetkým hospodárenia.
Uviedla, ţe Kolkáreň, s.r.o. je v obrovskom mínuse, nakoľko firma Gobaj, ktorá mala v prenájme priestory na
reštauráciu v budove na Pasienkoch neplatila nájom. Pri osobnom jednaní bolo prisľúbené, ţe nedoplatky
uhradia, nakoľko mali problém s čašníkom, ktorý im vybral herné automaty aj trţbu a ušiel. V septembri bola
Kolkáreň,s.r.o. nútená ukončiť prenájom s firmou Gobaj, nakoľko sa dlţoba vyšplhala na sumu 24 124 eur
a súčasne ohlásila firma Gobaj likvidáciu. Pohľadávku sme si uplatnili u likvidátora. SKoZ musel do Kolkárne
poţičať čiastku 3 900 eur, aby sa mohli uhradiť energie za budovu na Pasienkoch. Ďalej SKoZ hradí náklady
na poistenie budovy a všetky vnútorné náklady, ktoré má Kolkáreň s.r.o. K 30.11.2015 má kolkáreň mínus
18 200 eur.
SKoZ mal v roku 2015 dotáciu z MŠVVaŠ 42 690 eur aj s odmenami pre športovcov za dosiahnuté výsledky
v roku 2014. Ostatné príjmy tvorili členské 1 870 eur, štartovné 5 190 eur, poskytnutý príspevok od firmy JaR
Digital pre cestovné na Extraligu ţeny jar 2015 – 1000 eur, pôţička od Jaroslava Trusku 23 000 eur a pôţička
od Antona Kiabu 7 000 eur. Náklady: členské NBC pre rok 2015 – 1 864 eur, odmeny športovcom z MŠ účelovo
viazané 2 590 eur, mzdy a odvody 16 072 eur, sekretariát ( činnosť orgánov, M SVK, réţia, TOP 12 U18, ceny
do súťaţí atd) 15 476 eur, reprezentácia ( príprava na MS, MS a náklady na mládeţ) 39 963 eur, odmeny dor.
druţstvám 725 eur, cestovné ELŢ ( od JaR Digital) 1 000 eur, prenájmy 3 000 eur, kraje 35% zo štartovného
670 eur, znalecký posudok na budovu 1 000 eur, pôţička Kolkáreň,s.r.o. 3 900 eur a ostatné náklady 1 740 eur.
SKoZ má rezervované prostriedky ešte na dnešnú TOP 12, zasadnutie Rady, Vv, sústredenie reprezentácie 19.20.12.2015 a zatiaľ nie je vyplatená mzdy GS za november, a odmeny vedúcim súťaţí a s tým súvisiace odvody.
Konečná správa o hospodárení bude poslaná členom Rady elektronicky po spracovaní účtovného roku 2015.
Mgr. Martina Kanovská poţiadala ako predseda DR o predloţenie dokumentov ( všetky zmluvy o pôţičkách
SKoZ, zápisnice, kde bolo schválené poţičanie peňazí a poverenie prezidenta k jednaniu o predaji budovy,
účtovnú závierku za rok 2014 a 2015 do 30.9.2015, znalecký posudok na budovu Pasienky), dokumenty jej boli
predloţené, ale GS poţiadala, aby takéto dokumenty ţiadala skôr a nie 15.12., keď Rada sa koná 19.12.
nakoľko GS má na starosti aj iné veci a nie vţdy je moţné všetko pripraviť ako napríklad v tomto čase bolo
potrebné pripraviť podklady na riešenie sporu s NBC, Radu, TOP 12, reprezentačný zraz – strava pre
všetkých, ubytovanie, cestovné, ceny, prezenčné listiny a samozrejme beţná práca, ktorá je neodkladná.
Členovia Rady navrhli Mgr.Martine Kanovskej , aby zvolala DR a poţiadala o predloţenie dokladov tam.
Ing. Marián Mitošinka: Členské vyberáme na 5 rokov, za 5 rokov zaplatíme NBC členské väčšie ako si
vyberieme na Slovensku.
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Ing. Michal Schmidl: podal návrh na zvýšenie členského na 4 eura za rok bez ohľadu na platnosť preukazov (
v súčasnosti predstavuje členské 2 eura na rok dospelí a 1 euro na rok mládeţ a dôchodcovia na 60 rokov)
Ondrej Kyselica: podal návrh pri registrácii na 15 eur dospelí a 8 eur deti a dôchodcovia od 1.1.2016
MvDr. Karol Kaigl: návrh na zjednotenie štartovného na 100 eur pre všetky súťaţe – niţšie ligy majú viac kôl
ako extraliga a platia menej
Ondrej Kyselica: ide o atraktivitu súťaţe preto je štartovné väčšie pre extraligu
K bodu č. 5
Elena Fürstenová informovala o spore NBC so SKoZ, ŢP Šport Podbrezová a Katarínou Valigurovou. Osobne
sa zúčastnila vypočúvania v Stuttgarte, kde sa pýtala NBC o ktorý bod predpisov sa jedná, ktorý bol vlastne
porušený. Odpoveď sme nedostali a preto sme poţiadali o odklad, nakoľko nás tlačili k podpísaniu
„kompromisného riešenia“ a to bolo pre nás neprijateľné. Následne sme poslali zamietavú odpoveď a NBC
vydalo rozhodnutie voči ktorému nie je moţné odvolanie a to, ţe zväz uhradí náklady na spor v hodnote 20 000
eur ( 50 % SKoZ, 35% Podbrezová a 15% NBC), SKoZ sa nemôţe zúčastniť troch medzinárodných podujatí (
nevzťahuje sa zákaz na medzištátne zápasy), ŢP Šport Podbrezová musí vrátiť titul medaile a diplomy, bude
anulovaný výsledok Kataríny Valigurovej a nesmú sa rok zúčastniť CHL. Ďalej náklady na opakovanie
semifinále a finále EP budú vyčíslené samostatne. Podľa odhadu budú predstavovať sumu cca 24 000 eur.
SKoZ aj ŢP Šport Podbrezová podali sťaţnosť na výšku sporu. V celom rozhodnutí nie je uvedený jediný bod
medzinárodných predpisov, ktorý by sme porušili, jediné na čo sa odvoláva NBC je všeobecne známe nepísané
pravidlo. Otázka pre Radu je ísť na športový arbitráţny súd, alebo nie.
Ing. Marián Mitošinka: Ak nedáme ţalobu zaplatíme cca 40 000 eur a ako zväz sme skončili, Ak podáme
ţalobu a prehráme zaplatíme cca 70 000 eur a rovnako skončíme ako zväz. Ak vyhráme tak získame. Z toho
vyplýva, ţe jediným riešením je podať ţalobu.
K bodu č. 6
MvDr. Karol Kaigl: predniesol poţiadavku na Radu o zrušenie povinnosti ţiadať o povolenie k výmene kolov
počas sezóny. Koly sú spotrebný materiál a preto by nemuselo byť povinné ţiadať o povolenie.
Ondrej Kyselica: Povinnosť treba zachovať, lebo môţe dôjsť k manipulácii súťaţe, ţe klub si vymení koly pred
nejakým druţstvom naschvál, aby vyhrali a po súťaţnom kole ich dá naspäť.
Ing. Vladimír Trochan: zápisnice z Rady písať a zverejňovať hneď, nakoľko sa potom zabudne čo všetko bolo
na Rade a zápisnice sa doplnia a rozchádzajú napr. so zápisnicami z VV
Elena Fürstenová: vo februári prebehlo školenie trénerov, nakoľko po zisťovaní na MŠVVaŠ SR je moţné
vydať trénersky preukaz po školení akreditovaným školiteľom podala návrh na zriadenie 4. Stupňa trénerstva,
nakoľko školenie vo februári bolo v skrátenej forme.
MvDr. Karol Kaigl predloţil na schválenie zmeny v súťaţi, ktoré riešila komisia v júni a schvaľovanie
neprebehlo
K bodu č. 7
Návrh na schválenie uznesenia predniesol Ing. Michal Schmidl, ktorý bol schválený bez pripomienok.
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UZNESENIE z Rady SKoZ ,
ktorá sa konala v sobotu 19.decembra 2015 v Rakoviciach
Návrhová komisia: Schmidl, Perecár, Mitošinka
Za: 13, Proti: 0, Zdrţal sa: 0
Kolkáreň Pasienky:
Rada SKoZ poveruje prezidenta SKoZ aby oslovil Bratislavský večerník a pani Uhlíkovú so ţiadosťou o
vysvetlenie výrokov publikovaných v Bratislavskom večerníku.
Kolkáreň Pasienky - odpredaj:
Rada ţiada predsedníčku DR SKoZ aby na ďalšom rokovaní Rady SKoZ podala správu o kontrole účtovných
uzávierok Kolkáreň s.r.o.
Rôzne:
Rada SKoZ rozhoduje o povinnosti vykonávať všetky platby voči SKoZ iba bezhotovostne.
Rada SKoZ schvaľuje zvýšenie registračného poplatku nasledovne: v kategórii dospelých na 15 Euro, v
kategórii mládeţe a dôchodcov na 8 Euro, s platnosťou od 1.1.2016
Spor NBC - SKoZ – ŢP Šport a.s. Podbrezová
SKoZ podáva ţalobu voči rozhodnutiu NBC v spore neoprávneného štartu Kataríny Valigurovej za ŢP Šport
Podbrezová na Európskom pohári.
Rada SKoZ súhlasí s vytvorením 4. Stupňa trénerskej triedy.
Rada SkoZ schvaľuje štruktúru súťaţí platných pre súťaţný ročník 2016/17 podľa zverejnenia v rozpise SKoZ
2015/16.
Hlasovanie za celé uznesenie:
Za: 13, Proti: 0, Zdrţal sa: 0
Zapísal : 19.12.2015 Ing. Michal Schmidl, predseda Návrhovej komisie
Za správnosť: Elena Fürstenová
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