
Zápisnica zo zasadnutia Výkonnej rady SKoZ zo dňa 1.6.2019 konanej 

v Žarnovici. 
 
Program schôdze: (v zmysle pozvánky) 
 

 Otvorenie 

1. Voľba návrhovej komisie 

2. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019 

3. Správa o činnosti SKoZ od volebnej konferencie 

4. Diskusia 

5. Uznesenie 

Záver  

 

 

Otvorenie vykonal prezident SKoZ, ktorý konštatoval, že na výkonnej rade je 

nadpolovičná väčšina pozvaných členov.  

 

1. Na základe toho bola jednomyseľne odhlasovaná návrhová komisia v zložení: Eva 

Ondrejkovičová, Dagmar Kyselicová, Peter Nemček 

 

2. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019 vykonal Ing. Marián Mitošinka, kde boli 

konštatované tie isté hodnotenia, ako na Aktíve.  

 

V diskusii k tomuto bodu vystúpili postupne Nemček, Galet, Kyselica, Uhlíková, kde 

z diskusných príspevkov bolo hlasovanie v súvislosti s Majstrovstvami Slovenska 

jednotlivcov. 

Hlasovalo sa  : 

 Má obsahovať rozpis Majstrovstiev Slovenska časový harmonogram štartuje 

účastníkov. 

Áno – 0  Nie – 9 

Bolo odhlasované, že rozpis Majstrovstiev Slovenska jednotlivcov nebude obsahovať 

časový harmonogram štartu zúčastnených účastníkov. 

 

3. Správu o činnosti SKoZ od volebnej konferencie v roku 2018 predniesol prezident 

SKoZ, ktorý informoval prítomných o zasadnutia výkonného výboru, o stretnutí 

s prezidentom NBC v súvislosti s možnou organizáciou Majstrovstiev sveta v roku 2024. 

Taktiež prezident SKoZ informoval prítomných, že  po vzdaní sa funkcie viceprezidenta Ing. 



Krivaňa, bol oslovený Ivan Vajs, ktorý na volebnej konferencii kandidoval na viceprezidenta. 

Ivan Vajs prijal funkcii viceprezidenta. 

 

Prezident SKoZ informoval prítomných, že nový viceprezident prišiel s myšlienkou 

organizovať Majstrovstva sveta v roku 2024. Na základe toho prebehlo stretnutie prezidenta 

SKoZ, Dagmar Kyselicovej a Ivana Vajsa s prezidentom NBC, kde bolo dohodnuté, že SKoZ 

podá prihlášku po schválení Výkonnou radou na Majstrovstva sveta v roku 2024. 

 

V diskusii postupne vystúpili Kyselicová, Uhlíková, Galet, Fúska, Kyselica, ktorí podporili 

uvedenú myšlienku. 

 

Hlasovalo sa  : 

 Súhlasí Výkonná rada, aby SKoZ podal prihlášku na organizovanie Majstrovstiev 

sveta v roku 2024  

Áno – 9  Nie – 0 

Bolo odhlasované, že SKoZ môže podať prihlášku na organizovanie Majstrovstiev 

sveta v roku 2024. 

 

4. V diskusii vystúpili postupne p. Flachbart, Kyselica, Galet, Kyselicová, Uhlíková, 

Fuska, Nemček kde predmetom diskusie boli Majstrovstva sveta v Rokycanoch, výber 

reprezentačných trénerov. 

 

5. Bolo jednohlasne schválené uznesenie z Výkonnej rady a v závere prezident 

poďakoval všetkým členom za účasť. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U z n e s e n i e 

 

z výkonnej rady konanej dňa 1.6.2019 v Žarnovici 

 

 

Výkonná rada: 

 

Berie na vedomie: 

 

- Správu o vyhodnotení súťažného ročníka 2018/2019 

- Správu o činnosti SKoZ od poslednej Volebnej rady 

 

Schvaľuje: 

 

- Rozpis Majstrovstiev Slovenska nebude obsahovať časová harmonogram štartu 

účastníkov, 

- Podanie prihlášky na organizovanie Majstrovstiev sveta v roku 2024 

 

Ukladá: 

 

- Vykonať analýzu účasti na Majstrovstvách sveta v Rokycanoch, stanoviť kritéria pri 

výbere reprezentačných trénerov 

 

Vykoná: riaditeľa ŠR    Termín: výkonný výbor 

 

- Zaslať prihlášku na usporiadanie Majstrovstiev sveta v roku 2024 

 

Vykoná: prezident SKoZ   Termín: august 2019 


