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Zápisnica zo zasadnutia Výkonnej rady SKoZ zo dňa 26.6.2021 konanej 
v Žarnovici. 

 
Program schôdze: (v zmysle pozvánky) 
 

Otvorenie 

1. Voľba návrhovej komisie 
2. Kontrola uznesenia z poslednej VR 
3. Správa o činnosti SKoZ od poslednej výkonnej rady 
4. Informácia o konferencii NBC v Berlíne konanej dňa 19.6.2021 
5. Schválenie ekonomickej smernice 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Uznesenie 
9. 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: 

Dominika Kyselicová, Radoslav Fúska, Juraj Zajko. 

 

2. Kontrolu uznesenia z poslednej výkonnej rady vykonal prezident SKoZ, kde 

konštatoval, že úlohy: 

 

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

výbere reprezentačných trénerov 

 

Uvedená úloha bola splnená na výkonnom výbore dňa 30.10.2019, kde analýzu predložil 

riaditeľ štátnej reprezentácie, kde sa uskutočnilo aj výborové konanie na trénerov junioriek 

a juniorov, kde za trénera junioriek bol vybraný pán Tibor Varga a za trénera juniorov pán 

Radoslav Fúska. 

 

Zaslať prihlášku na usporiadanie MS v roku 2024 

 

Uvedená úloha bola splnená , prihláška bola zaslaná a aj na konferencii NBC nám boli pridelené 

MS v roku 2024  
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3. Správu predniesol prezident SKoZ, ktorý uviedol: 

 

od poslednej výkonnej rady sa stretol výkonný výbor 1 x v roku 2019, 2 x v roku 2020, 1 x 

v roku 2020  prostredníctvom Team, 1 x v roku 2021 a operatívne sa riešili úlohy operatívne 

mailom v súvislosti s opatreniami covid 19. Výkonná rada v roku 2020 sa neuskutočnila 

z dôvodu opatrení covid 19. 

 

Súťažný ročník 2019-2020 bol ukončený na základe opatrení  covidu 19 v súťažiach 

riadených SKoZ  bez určenia víťaza a bez určenia poradia, bez vypadávajúceho, taktiež v roku 

2020 neboli Majstrovstva sveta a ani svetový a iné poháre riadené NBC. 

 

Súťažný ročník 2020-2021 začal riadne podľa termínoch , no po odohraní 5 kôl, začali 

nové opatrenia  a súťaže boli prerušené a následne v roku 2021 aj zrušené. 

 

V roku 2020 bol pridelená dotácia SKoZ podľa zákona o športe vo výške 50 040,-eur 

a na finančné odmeny trénerom mládeže za dosiahnuté výsledky ich športovcov v roku 2019 

a za celoživotnú prácu s mládežou 4 613 eur, ktoré boli rozdelené nasledovne: 

Tréner Ján Hochel – 60 rokov – 600,-eur 

Tréner Bystrík Vadovič – 400 

Tréner Daniel Móc – 400 

Športovec Erik Gallo – 1000 

Športovci Lukáš Nesteš, Matúš Kotula, Richard Kucko – po 300  

Športovec Filip Bánik – 750 

Športovec Vladimíra Vávrová – 563 

 

Vzhľadom k tomu, že dotácia nebola použitá na Majstrovstva sveta, po rozhodnutí vo 

výkonnom výbore, sme túto dotáciu so súhlasom ministerstva školstva minuli na nákup 

kolkárskych gúľ pre každú kolkáreň, propagačného materiálu.  

 

V roku 2021 sme dostali opätovne dotáciu tak, ako v roku 2020 a to vo výške 50 040,-

eur. Z uvedenej dotácie budeme financovať sústredenia v letných mesiacoch podľa 

predloženého plánu riaditeľa športovej reprezentácie , majstrovstva sveta v Slovinsku 

v kategórii 14, 18, 23, ako aj majstrovstiev sveta U-49 v mesiaci november. 
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Z pozície riaditeľa právneho výboru NBC prezident SKoZ riešil sťažnosť rakúskeho 

zväzu voči NBC, kde NBC navrhlo MS U-49 formou kvalifikácie a potom semifinále 4 

najlepších krajín, finále.  sťažnosti rakúskeho zväzu vyhovel s tým, že o zmene MS môže 

rozhodnúť len konferencia a nie prezídium. Prezident SKoZ uviedol, že jeho stanovisko bolo 

akceptované na konferencii NBC a došlo k zmene MS U-49.  

  

Ďalej prezident SKoZ poďakoval členom výkonného výboru, generálnej sekretárke 

SKoZ ako aj členom dozornej rady za veľmi náročne obdobie, kde komunikovali mailovou 

poštou pri riešení úloh. Obzvlášť poďakoval Evke Ondrejkovičovej a Dadke Kyselicovej za 

medzisviatkové obdobie 2020 , kedy na poslednú chvíľu  dokázali za peniaze z dotácie  nakúpiť 

pre jednotlivé kolkárne na Slovensku kolkárske gule. . Prezident SKoZ uviedol, že  sa mu 

podarilo zistiť tesne pred Vianocami, že nemôžeme prenášať dotáciu na ďalší rok a že ju 

musíme minúť alebo vrátiť. SKoZ takýmto spôsobom z dotácie pomohol jednotlivým 

oddielom. 

 

4. Informáciu z konferencie NBC v Berlíne predniesol člen výkonnej výboru p. Flachbart, 

ktorý uviedol, že na základe splnomocnenia prezidenta SKoZ sa zúčastnil konferencie, kde 

došlo k obmene celého vedenia. Na základe odporúčania predsedu právneho výboru prezidenta 

SKoZ došlo k zamietnutiu formátu MS v jednotlivých kategóriách, ktoré pripravilo predošle 

vedenie a bol schválený Svetový pohár žiakov, Majstrovstva sveta U18, U23 v Slovinských 

mestách Kranj, Kamnik. 

 

5. Ekonomickú smernicu uviedla  p. Kyselicová, ktorá okrem iného predniesla, že zmena 

ekonomickej smernice je potrebná z dôvodu  rôznych zmien. 

 
K ekonomickej smernici sa vyjadrili niektorí členovia Výkonnej rady a to p. Galát, p. 

Uhlíková, p. Zajko, ktorí mali pripomienky ku gramatickým, obsahovým zneniam smernice. 

Všetky pripomienky boli predkladateľkou akceptované a následne bolo smernica jednohlasne 

prijatá aj s pripomienkami členmi výkonnej rady. 

 

6. V rôznom vystúpil viceprezident SKoZ p. Weiss, ktorý informoval členov výkonnej 

rady o tom, že na základe jeho návrhu bola na konferencii NBC prednesená požiadavka , aby 

Majstrovstva sveta v roku 2024 boli organizované v Bratislave. Na základe toho bol 
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vyhotovený video-materiál, ktorý bol prezentovaný na konferencii NBC, kde konferencia 

pridelila Majstrovstva sveta v roku 2024 Slovenskej republike. Ďalej viceprezident SKoZ 

uviedol, že v koncom roka 2021 bude vytvorený organizačný  výbor. Majstrovstva sveta by sa 

mali konať v Handaréne , kde v súčasnej dobe prebiehajú rekonštrukčné práce. Ďalej 

viceprezident uviedol, že už má prejednanú spoluprácu s VÚC, s niekoľkými právnickými 

osobami. Taktiež uviedol, že dráhy by mali po skončení Majstrovstiev sveta ostať v Bratislave, 

kde by mala byť vybudovaná kolkáreň.  

 

V diskusii postupne vystúpili p. Uhlíková , p. Galát, p. Fúska, ktorí informáciu prijali 

s potešením a súhlasili s tým, aby dráhy ostali v Bratislave. 

 

V rôznom ešte vystúpil prezident SKoZ, ktorý prítomných členov informoval o tom, že 

je potrebne aby spoločnosť Kolkáreň s.r.o. bola predaná, nakoľko je to najjednoduchší spôsob, 

ako túto spoločnosť previesť na iný subjekt. Uvedená spoločnosť je bez pasív a aktív takže 

nebude žiaden problém ju predať. Poprosil členov Výkonnej rady aby mu odsúhlasili predaj 

spoločnosti Kolkáreň s.r.o za odplatu 1.-eur. 

 

V diskusii vystúpil viceprezident SKoZ, ktorý informoval prítomných , že zabezpečil 

kupujúceho, ktorý uvedenú spoločnosť odkúpi. 

 

Prítomní členovia Výkonnej rady jednohlasne odsúhlasili predaj spoločnosti Kolkáreň 

s.r.o. za 1. eur. 

 

 

7. V diskusii vystúpil p. Zajko, ktorý okrem iného uviedol, že prekonal covid a poprosil 

členov výkonnej rady, aby propagovali očkovanie, nakoľko je to v súčasnej dobe veľmi 

potrebné. Taktiež mal pripomienky k pravidlám SKoZ, ktoré je potrebné podľa neho taktiež 

zmeniť. Ku zmene pravidiel vystúpili ďalší členovia výkonnej rady, ako aj člen výkonného 

výboru p. Mitošinka, ktorí podporili jeho návrh. Vystúpil tiež p. Fúska, ktorý poďakoval 

výkonnému výboru za pomoc pre kolkárne na Slovensku, ako aj za prácu, ktorú členovia 

výkonného výboru vykonávajú bezplatne v čase svojho voľná.  
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U Z N E S E N I E 
 

Z výkonnej rady SKoZ konanej dňa 25.6.2021 v Žarnovici 
 

Výkonná rada 
 
Berie na vedomie: 

- Správu u činnosti SKoZ od poslednej Výkonnej rady 
- Informáciu o konferencii NBC v Berlíne 
- Informáciu o hospodárení 
- Informáciu o Majstrovstvách sveta v roku 2024 

 
Schvaľuje: 

- Ekonomickú smernicu SKoZ 
- Predaj spoločnosti kolkáreň s.r.o. za 1.-eur 

 
Ukladá: 
 
1. Aktualizovať pravidla SKoZ 

Termín: jún 2022    Zodpovedný: p. Mitošinka 
 
2. Zabezpečiť predaj spoločnosti kolkáreň s.r.o. za 1.-eur 

Termín: jún 2022    Zodpovedný: prezident SKoZ 
 
3. Pripraviť organizačný výbor Majstrovstiev sveta 2024 a informovať VR o jeho činnosti. 

Termín: december 2021   Zodpovedný: viceprezident SKoZ 
 

Záver 
 
Prezident SKoZ poďakoval členom Výkonnej rady za účasť na výkonnej rade, za plodnú 

diskusiu a za schválenie predložených materiálov. Taktiež prezident SKoZ informoval 

prítomných , že v mesiacoch január a február 2022 sa uskutočnia krajské konferencie 

a v mesiaci jún 2022 volebná konferencia. 

 
 
Za správnosť: 
Prezident SKoZ 


