
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ 

  21.01.2019, VV SKoZ 

 

Zápisnica č. 01/2019 
zo zasadnutia VV SKoZ konaného dňa 17.01.2019 o 15:30 hod. v Rakoviciach 

 
Prítomní:  
JUDr. Štefan Kočan, Pavol Duračka, Ladislav Flachbart, Mgr. Dagmar Kyselicová, Mgr. Ivan 
Weiss, Ing. Marián Mitošinka, Ing. Július Kriváň – ospravedlnený (v zahraničí) 
 
Program: (v zmysle pozvánky) 
 
1. Otvorenie 
     Vykoná: prezident 
2. Kontrola uznesenia z posledného VV 
     Vykoná: prezident 
3. Informácia o príprave na SP Přerov 
     Vykoná: Ladislav Flachbart 
4.  Informácia o príprave na MS Rokycany 
     Vykoná: Ladislav Flachbart 
5.  Informácia o strategickom marketingovom a finančnom zabezpečení  
     Vykoná: Ivan Weiss 
6.  Informácia o dotácii a jej spracovanie  
     Vykoná: prezident 
7.  Rôzne: 
 
- informácie o 2 % z dane 
- informácia o prihláške do Slovenského olympijského a športového výboru 
- informácia o príprave zaradenia SKoZ medzi uznané športy 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
K bodu 1 – Otvorenie: 
 
Zasadnutie VV SKoZ otvoril prezident SKoZ Doc. JUDr. Štefan Kočan PhD., ktorý privítal 
všetkých prítomných a poďakoval prítomným za účasť 
 
 
K bodu 2–Uznesenie z posledného VV: 
 

- Je potrebné dotiahnuť legislatívne zrušenie KOLKÁREŇ s.r.o.,  
- Je potrebné zverejniť zápisnice z VV a VR  
- VV SKoZ odložil oceňovanie reprezentantov a pri najbližšej príležitosti prezident 

SKoZ osobne poďakuje reprezentantom a trénerom za ich obetavú činnosť pre SKoZ. 
 
 
 
Úloha: 1/k bodu 2 
Zodpovedný: prezident zväzu        
        Termín: do 31.1.2019 
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K bodu 3 – informácia o príprave na SP Přerov 
 

- Prítomní sa oboznámili o aktuálnom stave financií a potrebe nevyhnutných výdavkov 
do roku 2019. VV SKoZ schválil nomináciu a vycestovanie výpravy na SP do 
Přerova. SKoZ hradí celej výprave ubytovanie v izbách „komfort“, stravu, štartovné, 
diéty v zmysle legislatívy, dopravu členov výpravy do Rakovíc a späť (v zmysle 
ekonomickej smernice – hromadný dopravný prostriedok, resp. 0,07 € za km, 
v prípade, ak bude realizovaná spoločná cesta členov v jednom aute, hradí sa 
jednému účastníkovi). Dopravu Rakovice – Přerov a späť, zabezpečí klub Rakovice.  
 

Úloha: 1/ k bodu 3 
Informovanosť nominovaných reprezentantov, zabezpečiť ubytovanie, navrhnúť logistiku 
k preprave reprezentantov do Rakovíc    
Zodpovedný: riaditeľ ÚŠtR          
 
       Termín: do 05.02.2019  
 
K bodu 4 – informácia o príprave reprezentácie ma MS a na MS Rokycany 
 

- Riaditeľ UŠtR informoval VV SKoZ o plánovanom medzištátnom stretnutí žiaci, 
dorast, muži, ženy v dňoch 6 - 7.4.2019 v Maďarsku.  
Ing. Mitošinka informoval, že do dvoch týždňov má mať stretnutie s prípadným 
sponzorom. Ak stretnutie dopadne úspešne a budú dohodnuté všetky skutočnosti 
bude informovať Prezidenta SKoZ, ako aj ostatných členov VV.  
 
VV SKoZ z dôvodu nepriaznivej finančnej situácii rozhodol počkať ohľadom 
medzištátnych stretnutí s Maďarskom na ukončenie rokovania Ing. Mitošinku so 
sponzorom. 
 

- Členovia VV SKoZ v prípade účasti reprezentácie na MS Rokycany v ČR, predbežne 
rozhodli o účasti: 
Výprava U14 –  
1+1 reprezentant, 1 tréner pre obe kategórie,  vedúci výpravy = šofér/osobné auto 
(predbežne p. Mitošinka) 
Výprava U18 –  
5+5 reprezentantov, 2 tréneri, masér, vedúci výpravy, 2 šoféri/2x 9 miestne auto 
Výprava U49 –  
8+8 reprezentantov, 2 tréneri, masér, vedúci výpravy, 2, resp. 3 šoféri/2x 9 miestne 
auto, 1x osobné auto 
Výprava na konferenciu WNBA – 
2 účastníci – max. 2 noci 
 
Účasť reprezentanta na ME U60 – reprezentantovi/keSKoZ hradí, ubytovanie, stravu, 
cestu na MS v Rokycanoch 
 

Úloha: 1/ k bodu 4 
Ing. Mitošinka bude informovať Prezidenta SKoZ a členov VV SKoZ dohode so sponzorom 
a následne sa bude rokovať s Maďarskou stranu o konaní/nekonaní a mieste konania 
medzištátneho stretnutia 
 
Zodpovedný: riaditeľ ÚŠtR         
       Termín: po 05.02.2019  
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Úloha: 2/ k bodu 4 
Zabezpečiť informovanosť trénerov reprezentácie o predpokladaných výpravách, 
zarezervovať ubytovanie s možnosťou storna bez poplatkov, navrhnúť logistiku k preprave 
reprezentácie a ďalšie náležitosti s MS  
 
Zodpovedný: riaditeľ ÚŠtR         
       Termín: do 31.03.2019 
 
 
K bodu 5 - Informácia o strategickom marketingovom a finančnom zabezpečení 
 
V súvislosti s uľahčením prezentovanie potrieb SKoZ, členovia VV SKoZ po vzájomnej 
dohode všetkých (aj neprítomných členov – telefonická komunikácia), navrhli zmenu zloženia 
VV SKoZ a to zmenou –Mgr. Ivan Weiss – Viceprezident, verzus Ing. Július Kriváň – čestný 
Viceprezident pre medzinárodné vzťahy.  
Po elektronickom schválení Radou SKoZ bude zverejnené nová zloženia VV SKoZ na webe. 
Mgr. Ivan Weiss predložil návrhy a možnosti ďalšieho financovania SKoZ, členovia VV SKoZ 
ho požiadali o vypracovanie podrobnej stratégie. 
 
Úloha: 1/k bodu 5 
Zodpovedný: prezident zväzu SKoZ, resp. Mgr. Weiss 
- predloženie zmeny Rade SKoZ, predloženie stratégie     
       
       Termín: do 31.01.2019  
 
 
K bodu 6–Informácia o dotácii a jej spracovanie 
 
Prezident SKoZ informoval prítomných o prípravách na spracovanie „Výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2019“ a poprosil prítomných 
o maximálnu súčinnosť pri riešení potrebných dokumentov, prehľadov a pod. 
 
Úloha: 1/k bodu 6 
Zodpovedný: prezident zväzu SKoZ, resp. sekretariát 
            
       Termín: do 10.02.2019  
 
K bodu 7–Rôzne 
 

a) informácie o 2 % z dane 
Prezident SKoZ informoval prítomných o možnosti poskytnutia 2% z daní pre fyzické 
a právnické osoby 
 
Úloha: 1/k bodu 7 – zverejnenie dokumentácie na web k 2% 
Zodpovedný: predseda Mediálneho úseku  
 
       Termín: do 25.01.2019  
 

b) informácia o prihláške do Slovenského olympijského a športového výboru 
Prezident SKoZ informoval prítomných o účasti na stretnutí športového výboru a členovia VV 
SKoZ odsúhlasili podanie prihlášky do Slovenského olympijského a športového výboru. 
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c) informácia o príprave zaradenia SKoZ medzi uznané športy  
Prezident SKoZ informoval prítomných o pripravovanej novelizácii zákona, kde by sa mala 
otvoriť možnosť zaradiť Kolky medzi uznané športy. Termín nie je určený. 
 

d) Emailový podnet „Slavoj Veľký Šariš“ 
Členovia VV SKoZodkonzultovali rozhodnutie ŠTU o kontumácii, resp. o preložení zápasu. 
Prípady sú diametrálne rozdielne, nakoľko v prípade preloženia zápasu Jelšava - V. Šariš 
nedošlo k preukázateľnej vzájomnej dohode vedúcich družstiev pred zápasom, tak ako 
v zápase Vrútky – Piešťany. 
 

e) podnet „Tatran S.N.Ves“ 
Členovia VV SKoZ rozhodli, nakoľko finančné prostriedky sú obmedzené(tak, ako to bolo 
prezentované v rozpise a riešilo sa to formou štartovného účastníkov), o neuhradení 
nákladov pre žiadny klub,  ktorý usporiadal Majstrovstvá Slovenska v roku 2018. Prihláška 
na usporiadanie Majstrovstiev Slovenska prišla od kolkárskeho klubu, nie majiteľa (správcu 
a pod.) a členovia VV SKoZ majú za to, že tak, ako ostatné kolkárske kluby boli rozpisom 
upovedomené na znášanie nákladov spojených s organizáciou podujatia. V prípade ak 
žiadali akúkoľvek kompenzáciu, úhradu, mal to klub uviesť v prihláške na usporiadanie 
daného podujatia. 

 
f) Trofeje pre ukončenie dlhodobých súťaži 2018/2019  

Riaditeľ ŠTU informoval prítomných o potrebe zabezpečenia trofejí pre ukončenie 
dlhodobých súťaží a trofejí na Majstrovstvá Slovenska: 
Do 10.3.2019 – 7 pohárov, 10 sád medailí (žiacke kategórie), Extraliga ženy – 3 poháre, 3 
sady medailí po 8 kusov. Pre ostatné kategórie bude informovať elektronicky. 

 
g) Rozpis Majstrovstvá Slovenska 

Riaditeľ ŠTU predložil na schválenie rozpis, ktorý členovia VV SKoZ schválili  a informoval 
prítomných o úprave postupového kľúča, nakoľko v niektorých krajoch nenastúpil dostatočný 
počet účastníkov.  
 

h) Termínový kalendár 20192020 
Riaditeľ ŠTU predložil na odkonzultovanie termínový kalendár, ktorý členovia VV SKoZ vzali 
na vedomie. 
 
 
 


