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Zápisnica č. 04/2021 
zo zasadnutia VV SKoZ konaného dňa 14.12.2021 o 15:30 hod. Rakovice 

 
 
Prítomní:  
JUDr. Štefan Kočan, Pavol Duračka, Ladislav Flachbart, Ing. Marián Mitošinka, Mgr. Dagmar 
Kyselicová, Eva Ondrejkovičová, 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.   Rozhodnutie ohľadom prebiehajúceho súťažného ročníka 2021/2022 
      Vykoná: Riaditeľ ŠTU - Ing. Mitošinka 
5.   Vyhodnotenie MS v Poľsku 
      Vykoná: ÚŠtR - Ladislav Flachbart 
6.   Informácia o príprava volebnej konferencie v roku 2022 
      Vykoná: prezident SKoZ – Štefan Kočan 
7.   Rôzne 
8.   Diskusia 
 
 
K bodu 1 – Otvorenie: 
 
Zasadnutie VV SKoZ otvoril prezident SKoZ, Doc. JUDr. Štefan Kočan PhD., ktorý privítal 
prítomných a poďakoval prítomným za účasť.  
 
K bodu 2 – Uznesenie z posledného VV: 
 
Prezident SKoZ konštatoval, že úlohy boli splnené. Je potrebné ešte doriešiť administratívne predaj 
spoločnosti Kolkáreň, s.r.o. 
V čase konania Výkonného výboru t.j. dňa 14.12. sa nikto nepríhlasil za reprezentačného trénera 
U14 U18 žiaci a dorastenci. 
V čase spracovania tejto zápisnice sa v termíne prihlásil za reprezentačného trénera U14,U18 žiaci 
a dorastenci Mgr. Richard Varga. 
Všetkými členmi VV SKoZ bol jednohlasne schválený za reprezentačného trénera U14 a U18 žiaci 
a dorastenci do 30.6.2026 
 
U1/k bodu 2 
Pripraviť a spracovať menovací dekrét  
 
Zodpovedný: sekretáriat SKoZ    Termín: 15.1.2022 
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K bodu 3 – Informácia o hospodárení, informácia o činnosti sekretariátu  
 
Členovia VV SKoZ boli detailne oboznámení o stavoch na účtoch SKoZ, o stave financií v pokladni. 
Čerpanie dotácie prebieha priebežne v súlade s plánom, naďalej trvá potreba šetrenia a čerpanie 
finančných prostriedkov len na nevyhnutné výdavky. 
 
Prezident SKoZ konštatoval, že ešte nie je vykonané vyučtovanie a čerpanie finančných 
prostriedkov z dotácie. V prípade ak by po vyučtovali bolo potrebné ešte nejaké finančné 
prostriedky preinvestovať navrhol zakúpenie pre reprentantov tašky a vaky, pre jednotlivé kolkárne 
na Slovensku mazadla a pasty. Množstvo nákupu bude oznámené členom výkonného výboru 
podľa toho koľko finančných prostriedkov z dotácie je potrebné preinvestovať. 
 
Členovia VV SKoZ zobrali na vedomie informáciu p. Kyselicovej o hospodárení SKoZ v roku 2021 
a taktiež jednohlasne súhlasili s tým, že v prípade zostatku finančných prostriedkov z dotácie aby 
boli zakúpené v preprezentantov tašky, rupsáky a pre jednotlivé kolkárne na Slovensku mazadla 
a pasty. 
 
Ú 1/k bodu 3 
 
Zabezpečiť objednávky a potrebné materiály k preinvestovaniu finančných prostriedkov z dotácie. 
 
Zodpovedný: sekretariát SKoZ    Termín: 31.12.2021 
 
 
 
K bodu 4 – Rozhodnutie ohľadom prebiehajúceho súťažného ročníka 2021/2022 
 
Prítomní členovia VV SKoZ na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie odporúčajú 
prehodnotiť, resp. posunúť termín ukončenia súťažného ročníka 2021/2022. 
 
Prezident SKoZ navrhol , aby sa dohrali ešte pred začiatkom jarnej časti posledne kola jesennej 
časti. 
 
Úloha: 1/k bodu 5 
Predložiť na schválenie návrh upraveného rozpisu ročníka 2021/2022 
Zodpovedný: Riaditeľ ŠTU 
         Termín: do 15.01.2022 
 
K bodu 5 – Vyhodnotenie Majstrovstiev sveta v Poľsku 
 
Prítomní členovia VV SKoZ si vypočuli hodnotenie MS od riaditeľa ÚŠtR – p. Flachbarta, ktorý 
podrobne zanalizoval priebeh MS 
 
Členovia VV SKoZ prijali informáciu vyhodnotenie MS v Poľsku. 
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K bodu 6 - Informácia o príprava volebnej konferencie v roku 2022 
 
Prezident SKoZ, Doc. JUDr. Štefan Kočan PhD., požiadal prítomných o súčinnosť pri príprave 
dokumentácie k Volebnej rade, ktorá sa má uskutočniť v roku 2022, v zmysle Stanov SKoZ. 
 
Do konca 02/2022 –  voľby v krajoch 
Do konca 03/2022 –  

(1) nahlásenie členov Volebnej rady (2 zástupcovia na kraj, ktorí sa zúčastnia Volebnej rady 
cca 06/2022) 

(2) nahlásenie členov Výkonnej rady (2 zástupcovia na kraj, ktorí budú zastupovať kraj na 
najbližšie volebné obdobie) 

(3) predkladanie kandidátov do VV SKoZ 
Do 15.5/2022 – príprava materiálov na Volebnú radu 
Cca 11.06. 2022 – realizácia Volebnej rady 
 
Úloha: 1/k bodu 6 
Predložiť Revíznu správu 
Zodpovedný: predseda revíznej komisie        
        Termín: pred začiatkom Volebnej rady 
 
 
K bodu 7, 8 – Rôzne, Diskusia 
 
MS 2022 Elva Estónsko  – podať prvú prihlášku pre všetky kategórie (účasť bude závisieť od 
    výšky dotácie z MŠ SR) 
 – preveriť možnosti dopravy, ubytovania.  
 
 
Prezident SKoZ konštatoval , že už počas MS v Slovinsku vznikla téma spoločných stretnutí V4 
v kategóriach dorastencov a juniorov. Poveril riaditeľa ÚŠtr p. Flachbarta, aby v tejto záležitosti 
jednal v mene SKoZ a ak dôjde k dohode, aby prvé stretnutie sa konalo v roku 2022 na Slovensku 
a to konkrétne v meste Veľký Šariš z dôvodu, že mesto Veľký Šariš je mesto športu. 
 
Ak nedôjde k dohode, tak pripraviť medzištátny zápas v kategórii U23 v meste Veľký Šariš. 
 
 
Dagmar Kyselicová – predseda revíznej komisie oznámila prítomným, že dňom 31.12.2021 končí 
spoluprácu s VV SKoZ a vzdáva sa funkcie predsedu. Dohodla sa s prítomnými, že dotiahne 
v súčinnosti so sekretárkou ročné vyúčtovanie a z týchto dostupných dokumentov pripraví Revíznu 
správu.  
 

Prezident SKoZ poďakoval p. Kyselicovej za vykonanú prácu v prospech slovenských kolkov 
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Ú1/k8 

Pripraviť medzištátny zápas v kategórii U23 , ktorý by sa konal v meste Veľký Šariš 

 

Zodpovedný: p. Flachbart, sekretariá SKoZ  Termín: marec 2022 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Dagmar Kyselicová v. r. 

 

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


