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Zápisnica č. 01/2021 
zo zasadnutia VV SKoZ konaného dňa 10.05.2021 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 z dôvodu PN 
 
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. Informácia o príprave na MS a reprezentácii SVK 
     Vykoná: Riaditeľ štátnej reprezentácie – Ladislav Flachbart 
5. Informácie k prebiehajúcemu súťažnému ročníku 2020/2021 
     Vykoná: Riaditeľ ŠTÚ – Marián 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 osobnú účasť. Požiadal prítomných, aby aj napriek 
postupnému uvolňovanie upatrení sme ako zväz ostali maximálne opatrní a dodržiavanie 
pandemických opatrení sme brali s plnou vážnosťou na všetkých podujatiach, ktoré SKoZ 
naplánuje a zastreší. 
 
K bodu 2 – Uznesenie z posledného VV: 
 

 Splnené 
 
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 2021. Prítomným bol predložený plán rozpočtu pre rok 
2021 s prihliadnutím na možnosti čerpania dotácie a vlastných zdrojov. Prezident SKoZ informoval 
prítomných o získaní sponzora, ktorý v priebehu 4 rokov prefinancuje 20.000 € na účely SKoZ. 
 
Generálna sekretárka informovala o snahe sekretariátu vyriešiť všetky podnety, dotazy či už zo 
strany klubov, resp. ministerstiev a informovala prítomných o otvorených otázkach, ktoré 
podliehajú jednotlivým úsekom SKoZ.  
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Generálna sekretárka ďalej informovala o potrebe zachovania nastavených opatrení tak, aby SKoZ 
udržal pozitívne ekonomické hospodárenie.  
 
 
Úloha: 1/k bodu 3 
Zabezpečenie bankomatových kariet pre účty 
Zodpovedný: Prezident SKoZ, sekretariát SKoZ       
         Termín: do 30.06.2021 
 
 
K bodu 4 - Informácia o príprave na MS a reprezentácii SVK 
 
Členovia VV SKoZ boli oboznámení riaditeľom štátnej reprezentácie o pláne prípravy 
reprezentantov, resp. v súčinnosti s reprezentačnými trénermi sú pripravení zorganizovať 
sústredenie všetkých kategórii, aby bola zabezpečená účasť všetkých kategórii na pripravované 
Majstrovstvá sveta (od 22.8.2021) v Slovinsku. 
 
Úloha: 1/k bodu 4 
Zabezpečiť ubytovanie, dopravu na MS 
Zodpovedný: ÚšR, ŠTU, sekretariát SKoZ 
         Termín: do 30.05.2021 
Úloha: 2/k bodu 4 
Zabezpečiť menný zoznam reprezentantov na schválenie VV SKoZ 
Zodpovedný: ÚšR 
         Termín: do 30.05.2021 
Úloha: 3/k bodu 4 
Odoslať prihlášky na MS       
Zodpovedný: ÚšR        

Termín odoslania:10.06.2021 
 
 
K bodu 5 – Informácie k prebiehajúcemu súťažnému ročníku 2020/2021    
 
Prítomní členovia VV SKoZ na základe odporúčania riaditeľa ŠTU: 
 

 Odsúhlasili ukončenie súťaží 2020/2021 bez určenia víťaza a bez určenia poradia, 
 Schválili štartovné poplatky pre družstvá na súťažný ročník 2021/2022 -   

Interliga – 70 € 
Extraliga muži – 60 € 
Extraliga ženy – 40 € 
I. resp. II. liga – 50 € 
 

 Schválili predĺženie platnosti o jeden rok, pre všetky kolaudácie kolkární, ktorým končí 
platnosť technického osvedčenia do 30.6.2021 (vrátane). 

 Schválili usporiadanie otvorených Majstrovstiev Slovenska pre všetky kategórie a hráčov 
Slovenska (kvalifikácia podľa možností usporadujúcej kolkárne, termíny finále 26.-
27.6.2021, 3-4.7.2021, resp. 10-11.7.2021)  
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Úloha: 1/k bodu 5 
Predložiť na schválenie Rozpis „otvorených“ Majstrovstiev Slovenska, schválenie do 13.06.2021 
Zodpovedný: Riaditeľ ŠTU 
         Termín: do 04.06.2021 
 
Úloha: 2/k bodu 5 
Zabezpečiť predloženie rozpisu na ročník 2021/2022, prihlášky do súťaží do 15.06.2021 
Zodpovedný: Riaditeľ ŠTU 
         Termín: do 15.08.2021 
 
 
Nakoľko nie je možné úplne presne 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 plánovaných podujatí, sústredení, 
kontrolných štartov a pod., ako aj súťažného ročníka, nie je možné garantovať z úrovne SKoZ. 
Z uvedeného dôvodu sa členovia VV SKoZ aj z prihliadnutím na momentálne regionálne rozdiely 
v opatreniach dohodli, že opatrenie, ktoré schválili minulý rok, tzn. každý podnet, nepravidelnosť, 
a pod. budú riešiť individuálne, tzn. ostáva v platnosti do odvolania. 
 
 
K bodu 6 – Rôzne 
 
Členovia VV SKoZ sa dohodli, že v prípade, ak to situácie dovolí zvolajú členov výkonnej rady 
SKoZ dňa 26.06.2021 predbežne do Žarnovice. 
 
Úloha: 1/k bodu 6 
Zabezpečiť pozvánku s programom pre členov výkonnej rady SKoZ  
Zodpovedný: Prezident SKoZ 
         Termín: do 20.05.2021 
 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov prezident SKoZ požiadal prítomných o aktívny prístup 
k zabezpečeniu chodu SKoZ. Poďakoval všetkým prítomným členom za aktívnu účasť. 
 
 

 

Zapísal: Mgr. Dagmar Kyselicová v.r. 

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


