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Zápisnica č. 02/2020 
zo zasadnutia VV SKoZ konaného dňa 24.09.2020 o 15:30 hod. v Rakoviciach 

 
 
Prítomní:  
JUDr. Štefan Kočan, Pavol Duračka, Ladislav Flachbart, Ing. Marián Mitošinka, Eva 
Ondrejkovičová, Mgr. Dagmar Kyselicová, Mgr. Ivan Weiss  - ospravedlnený 
 
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. Informácie k prebiehajúcemu súťažnému ročníku 2020/2021 
     Vykoná: Riaditeľ ŠTÚ – Marián Mitošinka 
5. Rôzne 
6. 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 a dodržiavanie pandemických opatrení počas 
stretnutia. 
 
 
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, resp. 2021. 
 
Generálna sekretárka informovala o snahe sekretariátu vyriešiť situáciu ohľadom cestovania 
družstiev v INTERLIGE (výnimky, testy a pod.) a o ďalších možnostiach a pokynoch pre 
bezproblémový chod ostatných súťaží v súťažnom ročníku, tak aby boli zabezpečené všetky 
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zásady v aktuálne platných opatreniach ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19. Informovala členov VV 
SKoZ, že komunikuje na dennej báze s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, ako aj 
s úradom verejného zdravotníctva SR. Informovala prítomných, že situácia sa z dňa na deň mení 
a všetky relevantné informácie posúva členom VV SKoZ, ako aj členom klubov v prípade dotazov. 
 
Generálna sekretárka ďalej informovala o potrebe zachovania nastavených opatrení tak, aby SKoZ 
udržal pozitívne ekonomické hospodárenie.  
 
 
Úloha: 1/k bodu 3 
Zrušiť zmluvu s T – Com, papierové výpisy vo VUB 
Zodpovedný: Prezident SKoZ          
       Termín: do 31.12.2020 
 
 
K bodu 4 – Informácie k prebiehajúcemu súťažnému ročníku 2020/2021    
 
Prítomní členovia VV SKoZ boli zo strany Riaditeľa ŠTU informovaní o zmene rozpisu INTERLIGY 
z dôvodu reagovania na pandemické opatrenia vlády – uzavretie hraníc s ČR. 
 
VV SKoZ schválil predložený dokument „Dohoda o pořádání Interligy“ s drobnou úpravou. 
 
Nakoľko nie je možné plánovať ďalší chod súťažného ročníka, pretože úrad verejného 
zdravotníctva SR vydáva aktualizované opatrenia na ochranu zdravia obyvateľov s platnosťou 
„asap“ pre celé územie Slovenska, vývoj v jednotlivých súťažiach nie je možné plánovať a ovplyvniť 
z úrovne SKoZ. Z uvedeného dôvodu sa členovia VV SKoZ aj z prihliadnutím na momentálne 
regionálne rozdiely v opatreniach dohodli, že každý podnet, nepravidelnosť, a pod. budú riešiť 
individuálne. 
 
 
K bodu 5 – Rôzne 
 
Členovia VV SKoZ boli oboznámení riaditeľom štátnej reprezentácie o pláne prípravy 
reprezentantov, resp. v súčinnosti s reprezentačnými trénermi sú pripravení zorganizovať 
sústredenie všetkých kategórii. 
 
Prijaté opatrenia, platné s účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania podľa § 48 ods. 4 písm. 
d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a 
právnickým osobám nariaďuje pri realizácii/výkone športových kempov a sústredení nasledovné 
povinnosti: 

 každý účastník musí pri začatí podujatia predložiť organizátorovi negatívny výsledok RT-
PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín,  

 negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín 
musia disponovať i osoby vystupujúce v mene organizátora,  

 organizátor je povinný odoprieť účasť na podujatí akejkoľvek osobe vykazujúcej príznaky 
ochorenia COVID-19,  
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 hromadné podujatie musí prebiehať v podmienkach spoločnej izolácie účastníkov od osôb, 
ktoré sa na hromadnom podujatí nezúčastňujú. 

Prítomní členov VV SKoZ vzhľadom na nariadenie a možné komplikácie pri zabezpečení 
sústredení do odvolania pozastavujú realizáciu kempov/sústredení všetkých kategórii. V prípade 
uvoľnenia opatrení sa ÚŠtR predloží návrh na kempy/sústredenia  elektronicky a členovia VV SKoZ 
navrhnú ďalší postup pre ich uskutočnenie. 
 
Členovia VV SKoZ sa dohodli, že v prípade, ak to situácie dovolí zvolajú členov Rady SKoZ 
v decembri 2020. 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov prezident SKoZ požiadal prítomných o aktívny prístup a hlavne o 
elektronickú  spoluprácu, aby bol zabezpečený bezproblémový chod SKoZ. Preferuje tento spôsob 
komunikácie, aby ochránil zdravie členov VV SKoZ a ich rodiny. Poďakoval všetkým prítomným 
členom za aktívnu účasť. 
 
 

 

Zapísal: Mgr. Dagmar Kyselicová v.r. 

 

Schválil: doc. JUDr. Štefan Kočan PhD. v.r. 


