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Zápisnica č. 03/2020 
zo zasadnutia VV SKoZ konaného dňa 10.12.2020 o 15:30 hod. elektronicky 

 
 
Prítomní:  
JUDr. Štefan Kočan, Pavol Duračka, Ladislav Flachbart, Ing. Marián Mitošinka, Eva 
Ondrejkovičová, Mgr. Dagmar Kyselicová, Mgr. Ivan Weiss  
 
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 epidemiologickej situácii pre súťažný ročník 2020/2021 
     Vykoná: Riaditeľ ŠTÚ – Marián Mitošinka 
5. Rôzne 
 
K bodu 1 – Otvorenie: 
 
Zasadnutie VV SKoZ otvoril prezident SKoZ, Doc. JUDr. Štefan Kočan PhD., ktorý privítal 
v netradičnom prostredí, prostredníctvom on line priestoru všetkých prítomných a poďakoval 
prítomným za účasť.  
 
K bodu 2 – Uznesenie z posledného VV: 
 

 Je potrebné dotiahnuť legislatívny prevod KOLKÁREŇ s.r.o., doriešenie je potrebné 
realizovať zo strany účtovníčky, resp. iniciatíva bola presunutá na Mgr. Ivana Weissa. 

 Ostatné splnené 
 
Úloha: 1/k bodu 2 
Zodpovedný: Víceprezident 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, o konečnom stave na jednotlivých 
účtoch a o dočerpaní dotácie, ktorá sa účtovne stále realizuje. Predbežne sa dohodla potreba 
nevyhnutných výdavkov v priebehu roku 2021, predbežný rozpočet bude predložený na najbližšom 
VV SKoZ (dúfajúc v osobný kontakt). 
 
 
Úloha: 1/k bodu 3 
Pripraviť rozpočet na rok 2021 
Zodpovedný: sekretárka SKoZ, Kyselicová Dagmar       
        Termín: do najbližšieho VV SKoZ 
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K bodu 4 – Informácie k prebiehajúcemu súťažnému ročníku 2020/2021    
 
Prítomní členovia VV SKoZ boli zo strany Riaditeľa ŠTU informovaní o nemožnosti pokračovať 
v prerušenej dlhodobej súťaži z dôvodu pandemických opatrení vlády. 
 
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, tak ako počas celého roku 2020. 
 
 
K bodu 5 – Rôzne 
 
Členovia VV SKoZ rozhodli o rozdelení nakúpených gulí, ktoré budú pridelené na 4 dráhové (a 
viac) kolkárne a budú prednostne určené na prípúravu reprezentantov na jednotlivých kolkárňach. 
Zabezpečenie dodaja prebehne v súčinnosti s dodávateľom. 
 
Členovia VV SKoZ sa dohodli, že v prípade, ak to situácie dovolí zvolajú členov Rady SKoZ 
v približnom termíne 06/2021. 
 
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. 


