Zápisnica č. 01/2020
zo zasadnutia VV SKoZ konaného dňa 21.05.2020 o 15:00 hod. v Piešťanoch

Prítomní:
doc. JUDr. Štefan Kočan PhD., Mgr. Ivan Weiss, Ing. Marián Mitošinka, Ladislav Flachbart, Pavol
Duračka, Eva Ondrejkovičová, Mgr. Dagmar Kyselicová
Program: (v zmysle pozvánky)
1. Otvorenie
Vykoná: Prezident SKoZ – Štefan Kočan
2. Kontrola uznesenia z posledného VV
Vykoná: Prezident SKoZ – Štefan Kočan
3. Informácia o hospodárení, informácia o činnosti sekretariátu
Vykoná: Sekretárka – Eva Ondrejkovičová
4. Rozhodnutie ohľadom prebiehajúceho súťažného ročníka 2019/2020
Vykoná: Riaditeľ ŠTÚ – Marián Mitošinka
5. Informácia o príprave na Majstrovstva sveta 2020 v Poľsku a plánované sústredenia
Vykoná: Riaditeľ štátnej reprezentácie – Ladislav Flachbart
6. Rôzne
7. Diskusia
K bodu 1 – Otvorenie:
Zasadnutie VV SKoZ otvoril prezident SKoZ, doc. JUDr. Štefan Kočan PhD., ktorý privítal
všetkých prítomných a poďakoval prítomným za osobnú účasť v tejto neľahkej dobe.
K bodu 2 – Uznesenie z posledného VV:
 Je potrebné dotiahnuť legislatívny prevod KOLKÁREŇ s.r.o., doriešenie je potrebné
realizovať zo strany účtovníčky
 Ostatné splnené
Úloha: 1/k bodu 2
Zodpovedný: Prezident SKoZ, sekretárka SKoZ
Termín: do konca roka
K bodu 3 – Informácia o hospodárení, informácia o činnosti sekretariátu
Členovia VV SKoZ sa oboznámili o aktuálnom stave financií na jednotlivých účtoch a potrebe
nevyhnutných výdavkov v priebehu roku 2020.
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Sekretárka informovala o dotaze z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý SKoZ
vyzval k doplneniu informácii, ktoré postúpila na sekretariát WNBA. O zistených skutočnostiach
bude sekretárka členov VV SKoZ priebežne informovať.
Sekretárka oboznámila prítomných o doručení Zmluvy o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v
roku 2020, tzn. o dotácii v sume 54 653 eur, z programu 026 Národný program rozvoja
športu v SR
Účel:
Rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa Zákona o športe - 50 040 eur
Finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2019 a trénerom mládeže za
dosiahnuté výsledky ich športovcov v roku 2019 a za celoživotnú prácu s mládežou 4 613 eur.
v tom:
- tréner Ján Hochel - celoživotná práca s mládežou a životné jubileum, 60 rokov - 600 €
- tréner Bystrík Vadovič - 400 €
- tréner Daniel Móc – 400 €
- športovec Erik Gallo - 1 000 €
- športovci Lukáš Nesteš, Matúš Kotula, Richard Kucko - po 300 €
- športovec Filip Bánik - 750 €
- športovec Vladimíra Vávrová - 563 €
Sekretárka ďalej informovala o potrebe zachovania nastavených opatrení tak, aby SKoZ udržal
pozitívne ekonomické hospodárenie. Upozornila na potrebu doriešenia zrušenia zmluvy s T Com a zrušenia papierových výpisov z VUB a dodržiavanie úsporných opatrení v každom smere.
Úloha: 1/k bodu 3
Zabezpečiť odmenenie športovcov a trénerov
Zodpovedný: Prezident SKoZ, sekretárka SKoZ
Termín: do 31.07.2020
Úloha: 2/k bodu 3
Zrušiť zmluvu s T – Com, papierové výpisy vo VUB
Zodpovedný: Prezident SKoZ
Termín: do 31.07.2020
K bodu 4 – Rozhodnutie ohľadom prebiehajúceho súťažného ročníka 2019/2020
VV SKoZ bol zo strany Riaditeľa ŠTÚ informovaný o vyhodnotení prieskumu na reštart
súťažného ročníka 2019/2020 a potom zvažoval všetky možnosti prípadného reštartu súťaží
VV SKoZ rozhodol nasledovne:
INTERLIGA – ukončenie súťaže bez určenia víťaza a bez určenia poradia na základe
rozhodnutia ŠTK Interligy

Slovenský kolkársky zväz | Štúrova 1158/22, 921 01 Piešťany
IBAN: SK22 3100 0000 0040 7000 2704 | IČO: 31771688 | DIČ: 2021419719
e-mail: sekretariat@kolky.sk

MLÁDEŽ
DORAST – nadstavba, po uvoľnení opatrení sa súťaž dohrá - 3x nadstavbový turnaj (družstvo
má možnosť nezúčastniť sa turnajov, bez sankcií)
SUPERFINÁLE POHÁRA MLÁDEŽE – po uvoľnení opatrení sa turnaj odohrá
MUŽI
Extraliga – ukončenie súťaže bez určenia víťaza a bez určenia poradia, bez vypadávajúceho
I. liga Východ – ukončenie súťaže bez určenia víťaza a bez určenia poradia, bez
vypadávajúceho
I. liga Západ – ukončenie súťaže bez určenia víťaza a bez určenia poradia, bez vypadávajúceho
II. liga Západ – ukončenie súťaže bez určenia víťaza a bez určenia poradia, bez vypadávajúceho
Slovenský pohár – po uvoľnený opatrení sa súťaž dohrá (družstvo má možnosť neodohrať
zápas, bez sankcií)
ŽENY
Extraliga – ukončenie súťaže s určením poradia po 19. kole
Slovenský pohár – zrušenie turnajov
Termíny na dohratie budú oznámené až po zrušení plošného zákazu s tým, že VV SKoZ a ŠTÚ
SKoZ vydá samostatný oznam kedy sa jednotlivé súťaže budú dohrávať.
Zdôvodnenie:
Reštart všetkých súťaží nie je možné zabezpečiť z dôvodov vyjadrení klubov:









uzavreté kolkárne zriaďovateľom mesto, obec, majitelia objektov a pod. (pozn. VV SKoZ –
aj keď hráči jednotlivých klubov, ktorí majú uzavreté kolkárne majú záujem o dohratie
súťaží, avizujú uzavretie kolkárni na rôzne časové obdobia. Otvorenie jednotlivých kolkárni
je rozporuplné a nie je možné termínovo dohodnúť reštart súťaží),
kluby uvádzajú potrebu zabezpečenia tréningov na viac ako 4 týždne, aby bola
zabezpečená regulárnosť súťaží (pozn. VV SKoZ – opäť termínovo znemožnený reštart
súťaží),
niektorí hráči už majú na mesiace jún, júl či august naplánované iné služobné a súkromné
aktivity, čo má za následok, že kluby by mali nedostatočný počet hráčov na riadne
odohranie zápasov (pozn. VV SKoZ – znemožnenie regulárnosti súťaží),
kluby avizujú všeobecný výpadok príjmov samospráv a pod., s predpokladom krátenia
príspevku na šport, je to logický dôsledok súčasnej situácie,
miešanie hráčov z vyšších súťaží (pozn. VV SKoZ – opäť znemožnenie regulárnosti
súťaží),
rúška, dezinfekčný materiál, všetko sú to zaťažujúce a obmedzujúce zásahy na priebeh
zápasov, ako aj ekonomický aspekt a záťaž na kluby,
možnosť okamžitého obnovenia zákazu krízovým štábom (pozn. VV SKoZ – zohľadnenie
zodpovednosti za hráčov jednotlivých klubov)

Úloha: 1/k bodu 4
Určiť a zverejniť termíny na dohratie určených súťaží
Zodpovedný: Riaditeľ ŠTÚ, Predseda mediálneho úseku
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Termín: do 30.06.2020, resp. po zrušení plošných opatrení

Úloha: 2/k bodu 4
V prípade ak do 10.6.2020 nevydá hlavný hygienik možnosť realizovať súťaž, bude zo strany
SKoZ oslovený
Zodpovedný: prezident SKoZ
Termín: do 15.06.2020

K bodu 5 – Informácia o príprave na Majstrovstva sveta 2020 v Poľsku a plánované
sústredenia
Členovia VV SKoZ požiadali riaditeľa štátnej reprezentácie o predloženie plánu prípravy
reprezentantov, resp. v súčinnosti s reprezentačnými trénermi zorganizovali sústredenie U 18;
sústredenie U 23; sústredenie muži, sústredenie ženy + prípadný kontrolný štart reprezentantov
v prípade záujmu.
Úloha: 1/k bodu 5
Predložiť plán sústredení, resp. termínový plán aktivít reprezentácie
Zodpovedný: Riaditeľ ÚŠtR - Ladislav Flachbart
Termín: do 15.08.2020
K bodu 6 – Rôzne
Prítomní členovi VV SKoZ sa dohodli:

Aktív SKoZ, ktorý bol plánovaný po ukončení súťažného ročníku 2019/2020 bude zrušený

prihlášky na nový súťažný ročník je potrebné zaslať cez e-služby.kolky.sk do 30.6.2020

rozpis na domáce súťaže bude predložený na schválenie elektronicky

riaditeľ ŠTÚ osloví kluby na účasť v medzinárodných pohároch SP, EP, NBC

na účasti na konferencii WNBA, ktorá sa bude konať dňa 28-30.8.2020 v Bratislave

Výkonná rada SKoZ sa presúva na jesenné obdobie

berú na vedomie list ŠK Podbrezová – „Pripojenie sa k Iniciatíve D.A.R. slovenskému
športu“, v prípade potreby SKoZ poskytne ŠK Podbrezová podporu pri presadzovaní
legislatívnych opatrení.
Prítomní členovia VV SKoZ schválili:

Termínový kalendár INTERLIGY

Súťažný poriadok INTERLIGY

Rozpis Interligy 2020/2021

Spustenie fakturačného systému cez IS SKoZ (e-služby.kolky.sk)
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Úloha: 1/k bodu 6
Zverejniť dokument - manuál ako postupovať pri podaní prihlášky družstva klubu do súťaží na
nový súťažný ročník 2020/2021 cez e-služby.kolky.sk.
Zodpovedný: Marián Mitošinka, Pavol Duračka
Termín: do 01.06.2020
Úloha: 2/k bodu 6
Osloviť kluby na účasť v medzinárodných pohároch SP, EP, NBC pohár.
Zodpovedný: Marián Mitošinka
Termín: do 10.06.2020
Úloha: 3/k bodu 6
Zabezpečiť elektronické predloženie Rozpisu dlhodobých súťaží 2020/2021 na schválenie.
Zodpovedný: Marián Mitošinka
Termín: do 15.06.2020
Úloha: 4/k bodu 6
Zabezpečiť konferenciu WNBA.
Zodpovedný: Ivan Weiss
Termín: do 31.07.2020
Úloha: 5/k bodu 6
Zvolať Výkonnú radu SKoZ.
Zodpovedný: prezident SKoZ
Termín: do 31.10.2020
Po vyčerpaní všetkých bodov prezident poďakoval členom VV SKoZ za účasť.

Zapísal: Mgr. Dagmar Kyselicová v.r.
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Schválil: doc. JUDr. Štefan Kočan PhD. v.r.
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