
Z Á P I S N I C A 

z volebnej rady konanej v Pobedime dňa 16.6.2018 

 

 

 

Program 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu volebnej konferencie 

3. Schválenie rokovacieho poriadku 

4. Schválenie volebného poriadku 

5. Schválenie mandátovej komisie 

6. Schválenie volebnej komisie 

7. Schválenie návrhovej komisie 

8. Schválenie skrutátorov 

9. Správa o činnosti SKoZ od poslednej konferencie  

10. Správa o hospodárení od poslednej konferencie 

11. Správa predsedu DR od poslednej konferencie 

12. Správa mandátovej komisie 

13. Voľby 

14. Diskusia 

15. Návrh na uznesenie VIII. Konferencie SKoZ 

16. Záver 

 

 
K bodu 1 
 
 Otvorenie volebnej konferencie otvoril p. JUDr. Štefan Kočan, ktorý privítal všetkých 

prítomných. Informoval prítomných , že im boli zaslané všetky potrebné materiály ku 

konferencii, ktoré boli schválené na výkonnej rade dňa 16.6.2018. Taktiež uviedol, že celý 

priebeh volebnej konferencie bude riadiť JUDr. Štefan Kočan. 

 
 
 
 
 
 



K bodu 2 
 
 Predsedajúci prečítal všetkým prítomným program volebnej konferencie, ktorý dal na 

schválenie. 

 
 Jednohlasne schválené 
 
 
K bodu č. 3 
 
 Schválenie rokovacieho poriadku 
 
 
 

Slovenský kolkársky zväz  
 
 
 

 

 
 
 
 

ROKOVACÍ PORIADOK 
Slovenského kolkárskeho zväzu 

 
 
 
 
 
 

 
 
Schválené: Volebná Rada SKoZ, dňa 16. jún 2018 
 
 



 
Rokovacieho poriadku volebnej Rada SKoZ  

 
 

článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Volebná Rada SKoZ (ďalej len „VR“) sa riadi schváleným programom.  
(2) VR je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s rozhodujúcim 

hlasom. 
(3) Uznesenie VR je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov 

s hlasom rozhodujúcim.  
(4) Hlasovanie sa uskutočňuje zdvihnutím hlasovacieho lístka delegáta VR s hlasom 

rozhodujúcim. 
(5) Ak za predložený návrh hlasuje zjavná väčšina prítomných delegátov, upúšťa sa od 

sčítavania hlasov.  
 
 

článok 2 

Pracovné orgány VR 

 
(1) Pracovné predsedníctvo VR, ktoré tvoria členovia Výkonného výboru SKoZ (ďalej len 

„VV“): 
a) riadi rokovanie VR podľa rokovacieho poriadku a schváleného programu VR 
b) navrhuje zloženie pracovných komisií 
c) zabezpečuje podmienky pre VR, predkladá návrhy na riešenie sporných problémov 
d) riadi diskusiu počas rokovania VR 
e) udržiava styk s ďalšími pracovnými orgánmi VR 
f) prostredníctvom predsedajúceho vedie rokovanie VR  
g) určuje hlavného skrutátora* VR. 
* skrutátor – ten kto sčituje hlasy pri voľbách 

(2) VR volí pracovné komisie:  
a) mandátovú 
b) návrhovú 
c) volebnú. 

(3) Za členov komisií VR môžu byť zvolení iba delegáti s hlasom rozhodujúcim. 
(4) Regionálne kolkárske zväzy (7 na základe územného princípu), môže mať v každej komisii 

len jedného člena. 
(5) Mandátová komisia má 3 členov. Overuje platnosť mandátov delegátov s hlasom 

rozhodujúcim. Predkladá VR správu o počte prítomných delegátov. 
(6) Návrhová komisia má 3 členov. Prerokováva pripomienky delegátov k návrhom uznesení 

a predkladá ich na schválenie VR. 
(7) Volebná komisia má 3 členov. Riadi, spracováva a vyhlasuje výsledky volieb na funkciu 

prezidenta, viceprezidenta, Riaditeľa Športovo technického úseku (ďalej len ŠTU“), 
Riaditeľa Útvaru štátnej reprezentácie (ďalej len „ÚŠtR“), Riaditeľa Mediálneho útvaru, 
Kontrolóra a členov Dozornej rady SKoZ. 
Zodpovedá za regulárny priebeh volieb. 

(8) Rokovanie komisií zvoláva pracovné predsedníctvo VR. 



(9) Členovia každej komisie volia zo svojho stredu predsedu, ktorý riadi jej činnosť. 
Z rokovania komisie sa robí zápis, ktorý overuje predseda komisie. Ak sa členovia komisie 
nedohodnú na rozhodnutí komisie, o ďalšom postupe rozhodne pracovné predsedníctvo 
VR, resp. delegáti VR. 

 
 

článok 3 

Rokovanie VR 

 
(1) Na rokovaní VR sa zúčastňujú jeho delegáti a pozvaní hostia. VR môže rozhodnúť, že pri 

prerokovávaní niektorých bodov programu bude účasť hostí  vylúčená. 
(2) Ako delegáti VR s hlasom rozhodujúcim majú právo zúčastniť sa na rokovaní VR 2 delegáti 

Regionálnych kolkárskych zväzov, 2 zvolený členovia klubov z najvyšších súťaží, 1 
zvolený člen za individuálnych členov.  

(3) Ako delegáti VR s hlasom poradným majú právo zúčastniť sa na rokovaní VR všetci 
navrhnutí kandidáti, ktorí súhlasili s kandidatúrou, a to i v prípade, že nie sú zvolení za 
delegáta, členovia Dozornej rady, kontrolór a členovia komisii SKoZ . 

(4) Rokovanie VR vedie predsedajúci, poverený pracovným predsedníctvom z delegátov VR. 
(5) Jednotlivé body rokovania VR uvádza predsedajúci alebo predkladateľ materiálu. 
(6) Po uvedení jednotlivých bodov programu rokovania VR sa uskutoční diskusia. 

Právo vystúpiť v diskusii majú všetci delegáti VR. Časový limit vystúpenia je najviac 5 
minút, pokiaľ  pracovné predsedníctvo nerozhodne inak. V diskusii k jednotlivým bodom 
diskutujúci vyjadruje svoje stanovisko spravidla len raz. So súhlasom pracovného 
predsedníctva môže vystúpiť aj opakovane. 

(7) Na vystúpenie predrečníkov možno reagovať faktickou pripomienkou, ktorá môže trvať 
najdlhšie 1 minútu. 

(8) Predsedajúci ukončí diskusiu k danému bodu programu, ak už do diskusie nie je prihlásený 
žiadny ďalší delegát, alebo ak o skončení diskusie rozhodla VR.   

(9) Po ukončení diskusie sformuluje návrhová komisia návrh, ktorý predloží VR na schválenie. 
 

 
článok 4 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) O rokovaní VR sa vyhotovuje zápisnica, ktorú overuje zvolený kontrolór. 
(2) Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia, t.j. dňom konania Volebnej 

Rady SKoZ. 
 
 
  
 
V Pobedime dňa 16.6.2018 
 
 
 
  Jednohlasne schválené 
   
 
 
 



 
K bodu č. 4 
 
 Schválenie volebného poriadku 
 

Slovenský kolkársky zväz  
 
 

 
 
 

Volebný poriadok 
Slovenského kolkárskeho zväzu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schválené: Volebná Rada SKoZ, dňa 16. jún 2018 
Volebný poriadok pre voľbu 
Prezidenta, Viceprezidenta, 

Riaditeľa Športovo technického úseku, Riaditeľa Útvaru štátnej reprezentácie,  
Riaditeľa Mediálneho útvaru, Kontrolóra a členov Dozornej rady  

do orgánov Slovenského kolkárskeho zväzu 



 
Prvá časť 

 
článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Týmto volebným poriadkom sa upravuje: 
a) spôsob voľby Prezidenta SKoZ 
b) spôsob voľby Viceprezidenta SKoZ 
c) spôsob voľby Riaditeľa Športovo technického úseku (ŠTÚ) 
d) spôsob voľby Riaditeľa Útvaru štátnej reprezentácie (ÚŠtR) 
e) spôsob voľby Riaditeľa Mediálneho útvaru (MÚ) 
f) Kontrolóra SKoZ 
g) spôsob voľby členov Dozornej rady a jej predsedu 
h) spôsob voľby členov Rady a členov výkonných zástupcov regionálnych zväzov SKoZ. 
 

článok 2 
Všeobecné ustanovenia 

 
1) Delegáti Volebnej Rady (VR) s hlasom rozhodujúcim volia a odvolávajú: 

a) Prezidenta SKoZ, 
b) Členov Výkonného výboru (VV), 
c) Kontrolóra, 
d) Členov Dozornej rady. 

2) Členovia regionálnych zväzov (ďalej len KKoZ), za svoj región volia a odvolávajú: 
členov Rady SKoZ, členov Mimoriadnej Rady (MR), členov Volebnej Rady za príslušný región (VR),  
Každý KKoZ je povinný zaslať na sekretariát SKoZ originál „Zápisnicu“ z posledných volieb KKoZ, v ktorej je 
uvedený menoslov členov VV KKoZ, Členov Rady KKoZ, resp. ďalšie náležitosti regiónu. Bez predloženia 
„Zápisnice z KKoZ“, kde je preukázateľné za region nominovanie členov Rady SKoZ, MR, VR, nie je možné 
nominovať členov Rady SKoZ, MR, VR za region. 

3) Voľba Prezidenta, Viceprezidenta a Členov VV, Kontrolóra a členov Dozornej rady sa uskutoční po schválení 
Volebného poriadku SKoZ. 

 
Druhá časť 

 
Voľby  

 
článok 3 

Voľba Prezidenta SKoZ 
 

1) Voľba prezidenta SKoZ sa uskutoční na VR SKoZ. 
2) Kandidátom na Prezidenta SKoZ sa môže stať ten, kto v deň konania  VR je  členom SKoZ. 
3) Písomné návrhy kandidátov na Prezidenta SKoZ môžu podávať regionálne zväzy. 
4) Z navrhnutých kandidátov na funkciu Prezidenta SKoZ, ktorí s kandidatúrou vyslovili písomný súhlas, sa 

vytvorí kandidačná listina a hlasovací lístok so zoznamom všetkých kandidátov v abecednom poradí. 
5) Voľba Prezidenta SKoZ sa uskutoční tajným hlasovaním 
6) Hlasovania sa môžu zúčastniť iba delegáti VR s hlasom rozhodujúcim. 
7) Delegát označí hlasovací lístok zakrúžkovaním mena maximálne jedného kandidáta. 
8) Neoznačený hlasovací lístok alebo hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaných viac kandidátov, je neplatný. 
9) Prezidentom SKoZ sa stane kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov delegátov s hlasom rozhodujúcim. 
10) V prípade kandidatúry iba  jedného kandidáta, voľby sa uskutočňujú verejným hlasovaním. 

článok 4 
Voľba Viceprezidenta SKoZ 

 



1) Voľba Viceprezidenta SKoZ sa uskutoční na VR SKoZ. 
2) Kandidátom Viceprezidenta SKoZ sa môže stať ten, kto v deň  konania VR je členom SKoZ 
3) Písomné návrhy kandidátov na funkciu Viceprezidenta môžu podávať regionálne zväzy. 
4) Z navrhnutých kandidátov na funkciu Viceprezidenta SKoZ, ktorí s kandidatúrou vyslovili písomný súhlas, sa 

vytvorí kandidačná listina a hlasovací lístok so zoznamom všetkých kandidátov v abecednom poradí  
5) Voľba Viceprezidenta SKoZ sa uskutoční tajným hlasovaním 
6) Hlasovania sa môžu zúčastniť iba delegáti VR s hlasom rozhodujúcim 
7) Delegát označí hlasovací lístok zakrúžkovaním mena maximálne jedného kandidáta. 
8) Neoznačený hlasovací lístok, alebo hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaných viac kandidátov, je neplatný. 
9) Viceprezidentom SKoZ sa stane kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov delegátov s hlasom rozhodujúcim 
10) V prípade kandidatúry iba  jedného kandidáta, voľby sa uskutočňujú verejným hlasovaním. 
 

článok 5 
Voľba Riaditeľa ŠTÚ SKoZ 

 
1) Voľba Riaditeľa ŠTÚ SKoZ sa uskutoční na VR SKoZ. 
2) Kandidátom Riaditeľa ŠTÚ SKoZ sa môže stať ten, kto v deň  konania VR je členom SKoZ 
3) Písomné návrhy kandidátov na funkciu Riaditeľa ŠTÚ môžu podávať regionálne zväzy. 
4) Z navrhnutých kandidátov na funkciu Riaditeľa ŠTÚ SKoZ, ktorí s kandidatúrou vyslovili písomný súhlas, sa 

vytvorí kandidačná listina a hlasovací lístok so zoznamom všetkých kandidátov v abecednom poradí  
5) Voľba Riaditeľa ŠTÚ SKoZ sa uskutoční tajným hlasovaním 
6) Hlasovania sa môžu zúčastniť iba delegáti VR s hlasom rozhodujúcim 
7) Delegát označí hlasovací lístok zakrúžkovaním mena maximálne jedného kandidáta. 
8) Neoznačený hlasovací lístok, alebo hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaných viac kandidátov, je 

neplatný. 
9) Riaditeľom ŠTÚ SKoZ sa stane kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov delegátov s hlasom rozhodujúcim 
10) V prípade kandidatúry iba  jedného kandidáta, voľby sa uskutočňujú verejným hlasovaním. 
 

článok 6 
Voľba Riaditeľa ÚŠtR SKoZ 

 
1) Voľba Riaditeľa ÚŠtR SKoZ sa uskutoční na VR SKoZ. 
2) Kandidátom Riaditeľa ÚŠtR SKoZ sa môže stať ten, kto v deň  konania VR je členom SKoZ 
3) Písomné návrhy kandidátov na funkciu Riaditeľa ÚŠtR môžu podávať regionálne zväzy. 
4) Z navrhnutých kandidátov na funkciu Riaditeľa ÚŠtR SKoZ, ktorí s kandidatúrou vyslovili písomný súhlas, sa 

vytvorí kandidačná listina a hlasovací lístok so zoznamom všetkých kandidátov v abecednom poradí  
5) Voľba Riaditeľa ÚŠtR SKoZ sa uskutoční tajným hlasovaním 
6) Hlasovania sa môžu zúčastniť iba delegáti VR s hlasom rozhodujúcim 
7) Delegát označí hlasovací lístok zakrúžkovaním mena maximálne jedného kandidáta. 
8) Neoznačený hlasovací lístok, alebo hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaných viac kandidátov, je 

neplatný. 
9) Riaditeľom ÚŠtR SKoZ sa stane kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov delegátov s hlasom rozhodujúcim. 
10) V prípade kandidatúry iba  jedného kandidáta, voľby sa uskutočňujú verejným hlasovaním. 
 
 
 
 
 

článok 7 
Voľba Riaditeľa MÚ SKoZ 

 
1) Voľba Riaditeľa MÚ SKoZ sa uskutoční na VR SKoZ. 
2) Kandidátom Riaditeľa MÚ SKoZ sa môže stať ten, kto v deň  konania VR je členom SKoZ 
3) Písomné návrhy kandidátov na funkciu Riaditeľa MÚ môžu podávať regionálne zväzy. 



4) Z navrhnutých kandidátov na funkciu Riaditeľa MÚ SKoZ, ktorí s kandidatúrou vyslovili písomný súhlas, sa 
vytvorí kandidačná listina a hlasovací lístok so zoznamom všetkých kandidátov v abecednom poradí  

5) Voľba Riaditeľa MÚ SKoZ sa uskutoční tajným hlasovaním 
6) Hlasovania sa môžu zúčastniť iba delegáti VR s hlasom rozhodujúcim 
7) Delegát označí hlasovací lístok zakrúžkovaním mena maximálne jedného kandidáta. 
8) Neoznačený hlasovací lístok, alebo hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaných viac kandidátov, je 

neplatný. 
9) Riaditeľom MÚ SKoZ sa stane kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov delegátov s hlasom rozhodujúcim. 
10) V prípade kandidatúry iba  jedného kandidáta, voľby sa uskutočňujú verejným hlasovaním. 
 

článok 8 
Voľby členov Dozornej rady 

 
1) Voľby členov Dozornej rady (DR) sa uskutočnia na VR SKoZ. 
2) Kandidátom na člena DR SKoZ sa môže stať ten, kto v deň konania VR je členom SKoZ. 
3) Písomné návrhy kandidátov na členov DR môžu podávať regionálne zväzy.               
4) Z kandidátov na funkciu člena DR, ktorí s kandidatúrou vyslovia písomný súhlas, sa vytvorí hlasovací lístok 

s menami všetkých kandidátov v abecednom poradí. 
5) Voľba členov DRK sa uskutoční tajným hlasovaním. 
6) Hlasovania sa môže zúčastniť delegát VR s hlasom rozhodujúcim. 
7) Delegát označí hlasovací lístok zakrúžkovaním mena maximálne 3 kandidátov. 
8) Neoznačený hlasovací lístok, alebo hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaných viac kandidátov, je neplatný. 
9) Členom DR sa stanú 3 kandidáti, ktorý získal najvyšší počet hlasov. 
10) V prípade ak je počet hlasov rovnaký pre viacerých kandidátov, vytvorí sa opätovne hlasovací lístok so 

zoznamom všetkých kandidátov, ktorí majú rovnaký počet hlasov, v abecednom poradí, a voľby sa opakujú, 
kým sa nezvolia 3 členovia DR. 

 
článok 9 

Voľba predsedu Dozornej rady 
 

1) Voľba predsedu DR sa uskutoční na prvom zasadnutí DR, ktorú zvolá Prezident SKoZ. 
2) Voľby sa zúčastnia členovia DR. 
3) Kandidátom na predsedu DR sa môže stať ktorýkoľvek zvolený člen DR, na podnet člena DR. 
4) Hlasovací lístok sa vyhotoví s menami  navrhnutých kandidátov. 
5) Predsedom DR sa stane kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov. 
6) V prípade, že je navrhnutý iba jeden kandidát, voľba predsedu DR sa uskutoční verejným hlasovaním. 
 

článok 10 
Voľba členov Rady 

 
1) Voľba členov Rady SKoZ sa uskutoční na regionálnej úrovni zväzov (7x2 členovia), na zasadnutiach klubov 

z najvyšších súťaží (2 členovia), na zasadnutí individuálnych členov SKoZ (1 člen). 
2) Rada  má 17 členov.  
3) Pri voľbe členov Rady sa zachováva regionálny princíp navrhovania, voľby a doplňujúcich volieb členov Rady. 
4) Pri voľbe členov Rady  musí byť zachovaný rovnaký počet členov Rady za každý región.  
5) Členom Rady SKoZ sa môže stať ktorýkoľvek člen SKoZ za príslušný región. 
6) Volieb sa zúčastnia členovia regionálneho zväzu podľa individuálneho prístupu regiónu. 
7) Zvolených členov Rady na príslušné volebné obdobie nahlási regionálny zväz sekretariátu SKoZ.   

článok 11 
Voľba Kontrolóra 

 
1) Voľba Kontrolóra SKoZ sa uskutoční na VR SKoZ. 
2) Kandidátom na Kontrolóra SKoZ sa môže stať ten, kto v deň konania VR je členom SKoZ, a spĺňa podmienky 

v zmysle §11 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
3) Písomné návrhy kandidátov na funkciu Kontrolóra môžu podávať regionálne zväzy. 



4) Z navrhnutých kandidátov na funkciu Kontrolóra SKoZ, ktorí s kandidatúrou vyslovili písomný súhlas, sa 
vytvorí kandidačná listina a hlasovací lístok so zoznamom všetkých kandidátov v abecednom poradí. 

5) Voľba Kontrolóra SKoZ sa uskutoční tajným hlasovaním. 
6) Hlasovania sa môžu zúčastniť iba delegáti VR s hlasom rozhodujúcim. 
7) Delegát označí hlasovací lístok zakrúžkovaním mena maximálne jedného kandidáta. 
8) Neoznačený hlasovací lístok, alebo hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaných viac kandidátov, je neplatný. 
9) Kontrolórom SKoZ sa stane kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov delegátov s hlasom rozhodujúcim. 
10) V prípade kandidatúry iba  jedného kandidáta, voľby sa uskutočňujú verejným hlasovaním. 
 
 

článok 12 
Doplňujúce voľby 

 
1) Ak v priebehu funkčného obdobia klesne počet členov Rady za príslušný región a pod. pod stanovený počet, 

uskutočnia sa doplňujúce voľby. 
2) Doplňujúce voľby sa uskutočnia podľa príslušných ustanovení tohto volebného poriadku. 
 

článok 13 
Volebná komisia 

 
 
1) Voľby do jednotlivých orgánov a funkcií SKoZ riadi a za regulárny priebeh volieb, spracovanie  
2) a vyhlásenie výsledkov volieb zodpovedá volebná komisia. 
3) Volebnú komisiu pre voľby podľa článku 3, 4, 5, 6, 7 a 11 tohto volebného poriadku schváli VR na návrh          

pracovného predsedníctva VR. 
4) Členom volebnej komisie nemôže byť  volený kandidát. 
5) Volebná komisia je činná počas celého funkčného obdobia volených orgánov SKoZ a je volebnou komisiou aj 

pre doplňujúce voľby podľa článku 9 tohto Volebného poriadku 
 
 

Tretia časť 
 

článok 14 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Návrh volebného poriadku schvaľuje Rada SKoZ. 
2) Tento volebný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť schválením na VR dňa  16.06.1918 
 
 
V Pobedíme dňa 16.6.2018 
 
 
 
Jednohlasné schválené 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K bodom 5,6,7,8 
 
 Návrh pracovných komisií Volebnej Rady:  
 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
Predseda – Dominika Kyselicová 
 
Člen – Pavol Sopko 
 
Člen – Ondrej Kyselica 
 
 
Volebná komisia: 
 
Predseda – Ing. Michal Schmidl 
 
Člen – Radovan Fuska 
 
Člen – Lipták 
 
 
Mandátová komisia: 
 
Predseda – Peter Nemček 
 
Člen – Karol Toth 
 
Člen –František Milan 
 
 
 
Skrutátor: Branislav Rybička 
 
 
 
 
 
Jednohlasne schválené 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 9 
 
 Správu predniesol prítomným p. JUDr. Štefan Kočan 
 

Správa o činnosti SKoZ od poslednej konferencie 

 

Vážené dámy a páni 

 

 V prvom rade by som Vám chcel poďakovať, že ste si našli čas a zúčastnili ste sa 

dnešnej volebnej rady. 

 

 Na poslednej volebnej konferencie som bol zvolený za prezidenta SKoZ a pán Ing. 

Krivaň za viceprezidenta. JUDr. Martina Kanovská  bola zvolená za predsedkyňu dozornej 

rady. Následne do výkonnej výboru boli vybraní pán Kaigl, Ing. Koleják, Ďuračka.  

 

 V priebehu volebného obdobia odišli z výkonného výboru pán Kaigl a ho nahradil Ing. 

Mitošinka, odišiel Ing. Koleják a ho nahradil pán Flachbart, a odišla aj JUDr. Kánovská a ju 

nahradila pani Kyselicová. 

 

 V roku 2017 odišla aj generálna sekretárka pani Furstenová a na jej miesto prišla Eva 

Ondrejkovičová. 

 

 Na základe nového zákona o športe, sme museli prispôsobiť aj naše stanovy tomuto 

zákonu, čo sa aj vykonalo a na základe tohto zákona volebná rada volí celý výkonný výbor čo 

sa uskutoční dnes. 

 

 Ja osobne by som chcel poďakovať všetkým členom výkonného výboru, 

viceprezidentovi , predsedkyňa dozornej rady a jej členom za ich aktívnu prácu počas celého 

volebného obdobia. Za ich prácu, ktorú vykonávali počas svojho osobného voľná a bezplatné. 

 

 Obzvlášť by som chcel predsedovi ŠTU pánovi Ing. Mitošinkovi ako aj členom útvaru 

, hlavne pre ich myšlienky vznik Interligy, ktorú aj zrealizovali. Môžem konštatovať, že sme 

spolu s hádzanárkami , športom, ktorý má spoločnú slovensko-českú ligu. 

 



 Taktiež by som chcel poďakovať aj útvaru štátnej reprezentácie na čele s Ladislavom 

Flachbartom, ktorý sa obklopil po dlhšej dobe reprezentačnými trénermi, ktorí boli dlhšie, ako 

na jeden rok a ktorí dosiahli na MS veľmi pekné úspechmi. Obzvlášť ďakujem p. Kráľovičovi, 

Kuchárovej, Ďuračkovi, Vadovičovi. Taktiež by som z tohto miesta chcel poďakovať aj 

všetkým reprezentantom, ktorí reprezentovali Slovensko na MS na úkon svojich dovoleniek. 

 

 

 Ďakujem aj Paľovi Ďuračkovi, ako členovi mediálneho útvoru, ktorý spolu s ďalšími 

dobrovoľnými členmi nás informovali na našej webovej stránke o činnosti zväzu. 

V neposlednom rade by som chcel poďakovať Marekovi zajkovi a vynikajúci program onlay 

výsledkov. 

 

 Moje poďakovanie patrí aj viceprezidentovi p. Ing. Kriváňovi za jeho aktívnu činnosť 

na úseku medzinárodnej spolupráce a jeho aktívnych účasti na konferenciách NBC. 

 

 Chcel by som aj vyzdvihnúť úspechy, ktoré sme dosiahli aj na poli diplomácie  V roku 

2015 po svetovom pohári žien bolo ženské kolkárske družstvo Podbrezovej žalované rakúskou 

kolkárskou federáciou pre neoprávnený štart hračiek. 

 

 Slovenský kolkársky zväz som reprezentoval a zastupoval z pozície mojej advokátskej 

kancelárie a kolkársky klub Podbrezová zastupovala advokátska kancelária z Banskej Bystrice. 

Po mnohých stretnutiach sme nakoniec po mediačnom stretnutí v Rakúsku, kde mediátorom 

bol prezident WNBA došli k zmieru, ktorý potvrdil Tribunal Arbitral v Lausanne. Týmto by 

som chcel podotknúť, že sme spolu s viceprezidentom ušetrili nevyčisliteľné finančné 

prostriedky, ktoré by boli vznikli ak by nebolo došlo k zmieru, pričom moja advokátska 

kancelária zastupovala SKoZ bezplatne. 

       

 Taktiež v neposlednom rade by som chcel poďakovať Dagmar Kyselicovej a členom 

dozornej rady pánovi Serbinovi, Perecarovi, ktorí vykonali na moju žiadosť po ukončení 

pracovného pomeru generálnej sekretárky pani Furstenovej finančný audit na SKoZ. 

Z výsledkami auditu bola oboznámená výkonná rada, ktorá výsledky auditu zobrala na vedomie 

a ich schválila.  

 



 Výkonná rada bola zložená z dvoch členov z každého kraja, ktorých si určili krajské 

zväzy. Činnosť výkonnej rady počas celého volebného obdobia bola na veľmi dobrej úrovni 

o čom svedčí aj tá skutočnosť, že bola na každom zasadnutí uznašaniaschopná. Spomínam si 

na obdobia keď výkonná rada zasadala predtým   aj nebola uznašaniaschopná. To svedčí o tom 

, že všetci členovia výkonnej rady počas celého volebného obdobia mali záujem o diania 

v našom športe.  

 

 V hodnotenom volebnom období došlo aj k predaju kolkárne na pasienkoch a to 

z dôvodu, že došlo k zadlženosti SKoZ z dôvodu zvyšovania nájmu na pozemky pod budovou 

kolkárne, ako aj z dôvodu, že všetky pozemky okolo kolkárne boli odpredané a už nebol možný 

ani prístup do budovy kolkárne. Tento problém sme riešili na niekoľkých výkonných radách, 

kde som informoval o výkonnú radu o všetkých krokoch ohľadom kolkárne na Pasienkoch, ako 

aj výkonnou radou bol odsúhlasený predaj. 

 

K bodom č. 10, 11 

 

 Správy predniesla p. Kyselicová 

 

K bodu č. 12 

 
 
 

Peter Nemček – predseda mandátovej komisie 
 

Vec: Správa mandátovej komisie 
 
Dnešnej volebnej rady sa podľa volebného poriadku schváleného na dnešnej volebnej rade  
 
zúčastnilo 12 členov navrhnutých krajskými zväzmi. 
 
Týmto mandátová komisie konštatuje , že volebná rada je uznášania schopná a môžu prebehnúť 
voľby do orgánov SKoZ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu č. 13 
 
 
 

Ing. Michal Schmidl – predseda volebnej rady 
 
 

Vec: Zápis o priebehu a výsledku hlasovania 
 
Volebná komisia v zmysle Volebného poriadku schváleného VIII. Volebnou radou SKoZ 
prerokovala prihlášky za funkcionárov SKoZ podané písomnou formou. 
 
Kandidáti na post prezidenta SKoZ 
 
Doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD 
Ing. Juraj Wiesenganger 
 
Hlasovanie prebehlo tajné, kde 
 
Doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD získal    12  hlasov 
 
Ing. Juraj Wiesenganger získal  0 hlasov 
 
 
Prezidentom SKoZ na obdobie rokov 2018 až 2022 sa stáva  doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD. 
 
 
Kandidáti na post viceprezidenta SKoZ 
 
Ing. Július Krivaň 
Ivan Vajs 
 
Hlasovanie prebehlo tajne, kde 
 
Ing. Július Kriváň získal  7 hlasov 
 
Ivan Vajs získal  5 hlasov 
 
Viceprezidentom SKoZ na obdobie rokov 2018 až 2022 sa stáva  Ing. Július Kriváň 
 
 
 
 
Kandidáti za členov výkonného výboru SKoZ 
 
Ing. Marián Mitošinka 
Ladislav Flachbart 
Pavol Ďuračka 
 
Hlasovanie prebehlo verejne , nakoľko do výkonného výboru sú voliteľný traja členovia: 



 
Ing. Marián Mitošinka získal  12 hlasov 
 
Ladislav Flachbart získal  12 hlasov 
 
Pavol Ďuračka získal 12 hlasov 
 
 
Kandidát na post predsedu dozornej rady 
 
Dagmar Kyselicová 
 
Hlasovanie prebehlo verejne 
 
Dagmar Kyselicová získala 12 hlasov 
 
 
 
Kandidát na post členov dozornej rady 
 
Iveta Perecarová 
 
Hlasovanie prebehlo verejne 
 
 
Iveta Perecárová získala 12  hlasov 
 
 
K bodu č. 14 
 
 
Diskusia 
 
p. Kyselica – kolkáreň Pasienky BKoZ otvoril očí akú averziu budú mať voči ľudom ktorí sa 

venujú kolkom vo svojich mestách. Spravili sme veľkú chybu keď sme kolkáreň nepredali pred 

10 rokmi, chceli sme Bratislave pomôcť a dne vidíme že sa stala chýba a ešte nás aj niektorí 

ľudia z Bratislavy osočujú. Plynie z toho ponaučenie že sme mali riešiť tento problém skôr. 

Stretnutie WNBA v Bratislave za naše peniaze si robia výlety, ktoré kolkom nič neprinesú.  

 

Z vybraného štartovného aby sa dali peniaze zväzom 

 

p. Fuska – tuto skutočnosť by bolo dobre predniesť na konferencii v súvislosti s finančným 

ohodnotením  

 

p.Kyselicová – mali by sme to dať, ako úlohu z dnešnej konferencie 



 

p. Milan – spätný chod fináncii z NBC pre medailistov, podporuje návrh p. Kyselicu 

 

p. Mitošinka – zákon o športe nemôžeš byť vo viacerých funkciách, hlasuje prezídium 

 

p. Flachbart – návrhu musia byť do 7.7.  

 

p. Bulík – kontrolór zo zákona o športe 

 

p. Kyselicová – skúšky boli v decembri v roku 2017, v utorok bola na stretnutí kontrolórov  , 

pýtala sa hlavnej kontrolky či musí urobiť skúšku keď sme nedostali príspevok . Odpoveď bola 

že netreba. 

 

p. Kyselica – musia mať zmluvy zo všetkými športovcami nakoľko sú s.r.o.  

 

p. Toth – aj kraj musí mať tiež kontrolóra 

 

p. Schmidl – ochrana údajov 

 

p. Kyselicová – pošleme každému klubu 

 

p. Kočan – 10 eur za kolo v slovenskom pohári  

 

p. Mitošinka – prezentoval slovenský pohár 

 

p. Flarbacht – každoročne sa koná kemp mládeže, chcel sa opýtať  či zväz bude podporovať 

tento kemp 

 

p. Kyselica – mal by sa urobiť výber deti,  

 

p.Kyselicová – bola vybraná Podbrezová, tak by to mala financovať Podbrezová 

 

p. Perecár -  vrátil by som sa k bratislavskej kolkárni, chudobný zväz pomáhal bratislavskému 

zväzu, ktorý sa odvďačili tým, že neprišli ani na volebnú radu, 



Slovenský pohár – závidím západu kolkárne, na východe ostali tri družstva je ľúto hráčov že sa 

nemôžu zúčastniť lebo majú dlhé cesty  

Poďakoval všetkým  

 

p. Fuska  - aktív je každý rok je o 2. lige západ, posuňme kraje, lebo nebude existovať 1. liga 

východ 

 

p. Bulík – bolo prijaté že ako si ženy robia predstretnutie pred aktívom, tak aj 2 liga západ urobí 

predstretnutie pred aktívom, 

 

p. Kyselica – aký bude mať vplyv výstup 2 ligy na aktív, pripraviť nejaký model prerozdelenia 

mužstiev do súťaží 

 

p. Kyselicová – nebojme sa rozhodnutí, urobme 1. ligu celoslovenskú 

 

p. Toth – dohodnúť sa s bowlingovou asociáciou 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U Z N E S E N I E 

 
Z volebnej rady Slovenského kolkárskeho zväzu konanej dňa 16.6.2018 

 
 

Volebná konferencia SKoZ 
 
 
 
Schvaľuje: 
 
1. Správu o činnosti Slovenského kolkárskeho zväzu od poslednej konferencie 
2. Správu o hospodárení Slovenského kolkárskeho zväzu od poslednej konferencie 
3. Správu dozornej rady Slovenského kolkárskeho zväzu od poslednej konferencie 
 
 
Berie na vedomie: 
 
Výsledky volieb do orgánov SKoZ, kde boli schválení: 
 
Za prezidenta SKoZ   doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD. 
 
Za viceprezidenta SKoZ   Ing. Július Kriváň 
 
Za členov výkonného výboru   Ing. Marián Mitošinka, Ladislav Flachbart, Pavol Ďuračka 
 
Za predsedu dozornej rady : Mgr. Kyselicová 
 
 
 
Ukladá: 
 

- vypracovať návrh na konferenciu NBC ohľadom financovania zväzov z členských 
príspevkov a štartovného 
 
Zodpovedný: Kyselica    Termín: 30.6.2018 

 
 
 

Predseda volebnej komisie: 
 
       Mgr. Dominika Kyselicová v.r. 
 
 
 
 
 
 
 



Záver 
 
 Novozvolený predseda SKoZ poďakoval všetkým prítomným za účasť na volebnej rade, 

poďakoval im za bezproblémový priebeh celej volebnej rade a vyjadril presvedčenie, že 

novozvolení členovia do všetkých orgánov SKoZ budú pracovať aktívne v prospech kolkov na 

Slovensku 

 
 
 
 


