
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ 

  29.04.2019, VV SKoZ 

 

Zápisnica č. 02/2019 
zo zasadnutia VV SKoZ konaného dňa 27.04.2019 o 10:00 hod. v Rakoviciach 

 
Prítomní:  
JUDr. Štefan Kočan,Ing. Marián Mitošinka, Pavol Duračka, Ladislav Flachbart, Eva 
Ondrejkovičová, Mgr. Dagmar Kyselicová,  
Mgr. Ivan Weiss - ospravedlnený,  
 
Program: (v zmysle pozvánky) 
 
1. Otvorenie 
     Vykoná: Štefan Kočan 
2. Kontrola uznesenia z posledného VV 
     Vykoná: Štefan Kočan 
3. Informácia o dotácii a zmluve na rok 2019 
     Vykoná: Eva Ondrejkovičová 
4.  Informácia o príprave na MS Rokycany 
     Vykoná: Ladislav Flachbart 
5.  Informácia o príprave ročníku 2019/2020 
     Vykoná: Marian Mitošinka 
6.  Rôzne 
__________________________________________________________________________ 
 
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.,  
- VV SKoZodloţil oceňovanie reprezentantov a pri najbliţšej príleţitosti prezident SKoZ 

osobne poďakuje reprezentantom a trénerom za ich obetavú činnosť pre SKoZ 
- Ostatné splnené. 

 
Úloha: 1/k bodu 2 
Zodpovedný: prezident zväzu        
        Termín: do 1.6.2019 
 
K bodu 3 - Informácia o dotácii a zmluve na rok 2019: 
 
Prezident SKoZ informoval prítomných o doručení „Zmluvy o poskytnutí dotácie pre oblasť 
športu v roku 2019“  z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe „Výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2019“. SKoZ dostalo 
dotáciu 41.851 €, (účelovo viazané na rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa Zákona 
o športe v sume 40.191 €,  a na finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 
2018 a trénerom mládeţe za dosiahnuté výsledky ich športovcov v roku 2018 a za 
celoţivotnú prácu v sume 1.660 €). 
  
Úloha: 1/k bodu 3 
Zodpovedný: podpis zmluvy - prezident zväzu SKoZ, zaslanie dokumentácie - sekretariát
      
        Termín: do 1.5.2019 
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K bodu 4 – informácia o príprave na MS Rokycany 
 
Členovia VV SKoZsa dohodli o postupnom emailovom schvaľovaní nominácie po predloţení 
príslušným trénerom, resp. ÚŠtRa vycestovaní výpravy na MS v Rokycanoch. SKoZ hradí 
celej výprave ubytovanie, štartovné, diéty v zmysle legislatívy, poistné, cestovné (hromadne 
z miestu určenia) a dopravu členov výpravy do miesta určenia spoločného odchodu 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).  
Členovia VV SKoZ na MS Rokycany v ČR, rozhodli o účasti: 
Výprava U14 –  
4 účastníci, 
1+1 reprezentant, 1 tréner pre obe kategórie,  vedúci výpravy (Marian Mitošinka) 
Osobné 9 miestne auto – odchod Podbrezová  
Výprava U18 –  
15 účastníkov 
5+5 reprezentantov, 2 tréneri, masér, vedúci výpravy, 1 šofér 
2x osobné 9 miestne auto – odchod Podbrezová 
Výprava U49 –  
20 účastníkov 
8+8 reprezentantov, 2 tréneri, masér, vedúci výpravy,  
2x osobné 9 miestne auto – odchod Podbrezová 
1x osobné 5 miestne auto – odchod Fiľakovo 
Výprava na konferenciu WNBA – 
3 účastníci – max. 2 noci 

 
Účasť reprezentanta na ME U60 –  
2 účastníci  
1+1 reprezentant 
1x osobné 5 miestne auto 
 
Úloha: 1/ k bodu 4 
Informovanosť nominovaných reprezentantov, zabezpečiť ubytovanie, zabezpečiť výstroj, 
logistiku prepravy reprezentantov do Rokycian a do miesta určenia spoločného odchodu, 
zabezpečiť poistenie, diéty – podklady odovzdá sekretariát vedúcemu výpravy 
Zodpovedný: riaditeľ ÚŠtR, sekretariát       
   
     Termín: do 03.05.2019, príp. do odchodu výpravy 
 
K bodu 5 – Informácia o príprave ročníku 2019/2020 
 
Riaditeľ ŠTÚ SKoZ oboznámil o končiacom ročníku 2018-19, o všetkých rozhodnutiach, 
ktoré boli vydané ŠTÚ SKoZ.  
Predloţil výklad článku 11 písmena n) Rozpisu, o ktorý poţiadal Richard Varga e-mailom. 
VV SKoZ schválil návrhy riaditeľa ŠTÚ: 
 Výklad ustanovenia Rozpisu kolkárskej ligy 2018/2019 v bode 11, písmeno n.)  
 Finálový turnaj SP muţov v dňoch 1. a 2. 6. 2019, kolkáreň Ţarnovica (SKoZ hradí 

rozhodcov a prenájom kolkárne v zmysle Rozpisu SP muţov 2019), 
 Aktív SKoZ, dňa 1. 6. 2019, kolkáreň Ţarnovica 
 Výkonná rada, dňa 1. 6. 2019, kolkáreň Ţarnovica 
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K bodu 6 –Rôzne 
 
Prítomní sa oboznámili o aktuálnom stave financií a potrebe nevyhnutných výdavkov do 
konca roku 2019. 
Riaditeľ ŠTU oznámil odstúpenie p. Michala Schmidla z ŠTK Interligy a VV SKoZ schválil za 
nového člena ŠTK Interligy – p. Tibora Vargu. 
Riaditeľ ŠTU informoval o drobných zmenách v systéme e-sluţby pre kluby, o príprave 
automatického prepojenia tohto systému na vystavovanie faktúr a tieţ prihlasovanie 
druţstiev do súťaţí - predpokladaný termín spustenia je k 1.1.2020 a to vzhľadom na 
fakturačný rok. 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov prezident poďakoval členom VV SKoZ za účasť. 
 
 
 
 
 
 


