
Zápisnica č. 04/2022 
zo zasadnutia VV SKoZ konaného dňa 25.10.2022 o 15:30 hod. v Pobedíme 

 
 
Prítomní:  

JUDr. Štefan Kočan, Ing. Pavol Kühnel, Pavol Duračka, Máté Mezei, Ing. Marián Mitošinka,  

Daniel Móc, Eva Ondrejkovičová,   

Naprítomní: Ivan Weiss – ospravedlnený - PN 

 
 

1. Otvorenie 

Vykoná: prezident SKoZ 
2. Kontrola uznesenia z posledného Výkonného výboru 

Vykoná: prezident SKoZ 
3. Informácia o hospodárení od posledného výkonného výboru 

Vykoná: p. Ondrejkovičová 
4. Informácia o činnosti sekretariátu 

Vykoná: p. Ondrejkovičová,  
5. Správa o podaných prihláškach na reprezentačných trénerov 

Vykoná :  riaditeľ ÚŠtR 
6. Príprava na medzištátny zápas kategórii U18, U14 v Poľsku 

Vykoná: riaditeľ ÚŠtR. p. Móc 

7. Príprava na Radu SKoZ, schválenie programu a miesta 

Predkladá: prezident SKoZ 

8. Diskusia 

9. Uznesenie z Výkonného výboru 

 

 

K bodu 1 – Otvorenie: 

 

 Zasadnutie VV SKoZ otvoril prezident SKoZ, JUDr. Štefan Kočan, ktorý privítal 

prítomných a poďakoval prítomným za účasť. Prezident SKoZ informoval prítomných, že 

z dôvodu choroby sa ospravedlnil  viceprezident Ivan Weiss .  

Prezident SKoZ požiadal prítomných o schválenie návrhu programu zasadania VV. 

Členovia  návrh programu zasadania VV schválili.  



Celkový počet členov VV : 7 

Počet členov VV prítomných na VV: 6 

Počet členov VV prítomných na hlasovaní: 6 

Hlasovanie : Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa hlasovania: 0  

K bodu 2 – Uznesenie z posledného VV: 

V ďalšom bode rokovania VV prezident SKoZ pokračoval kontrolou uznesení z 

predchádzajúceho rokovania VV, ktoré sa konalo dňa 16.08.2022.  

Úlohy č. 1, 3,14 – trvajú 

Úlohy č. 2, 6,7,8,15,16,17,18,19,20,21,22 – splnené 

Úlohy č. 4,5,11,23 – termín splnenia sa presúva do 26.11.2022 

Úloha č. 9, 10 – dochádza k zmene (uvedené  v rôznom) 

Úloha č. 12, 13 – sa ruší, neuskutočnila sa konferencia WNBA, 

 

Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania VV zobral VV na vedomie.  

Celkový počet členov VV : 7 

Počet členov VV prítomných na VV: 6 

Počet členov VV prítomných na hlasovaní: 6 

Hlasovanie : Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa hlasovania: 0  

K bodu 3 a 4 – Informácia o hospodárení, informácia o činnosti sekretariátu  

 

Členovia VV SKoZ boli oboznámení Generálnou sekretárkou o hospodárení SKoZ, ktorá  

konštatoval, že do konca roka 2022 budú výdaje ešte na Medzištátny západ do Poľska U18 , 

dejisko zápasu je Leszno. Podľa jej prepočtu budú výdaje okolo 2.000.-eur. Ďalšie výdaje 

budú na začiatku roku 2023 na SP jednotlivcov  v Rijeke, ktoré budú okolo  8.000,-Eur.  

 

 



 Generálna sekretárka informovala prítomných členov VV o kontrole všetkých 

výstrojov, ktoré sú uložené v Pobedíme, kde má SKoZ sklad. Pripravila výstroj pre U18 na 

medzištátny zápas do Poľska. Zabezpečila všetky potrebné veci v súvislosti s týmto 

medzištátnym zápasom.   

 

 GS uviedla, že SP sa koná v dňoch 9-12.2.2023 v Rijeke, je potrebné zaslať prihlášky , 

kde SKoZ má 1 miesto U49 muži, 1 miesto U49 ženy, 1 miesto U23 junior, 1 miesto U23 

juniorka. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.11.2022. 

 

 

 Členovia výkonného výboru berú na vedomie informáciu prezidenta SKoZ. 

Celkový počet členov VV : 7 

Počet členov VV prítomných na VV: 6 

Počet členov VV prítomných na hlasovaní: 6 

Hlasovanie : Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa hlasovania: 0  

 Členovia výkonného výboru schválili počty hráčov na SP v počte 1+1+1+1 

Celkový počet členov VV : 7 

Počet členov VV prítomných na VV: 6 

Počet členov VV prítomných na hlasovaní: 6 

Hlasovanie : Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa hlasovania: 0  

Úloha č. 24 

Zabezpečiť prihlášky na SP v Rijeke v počte 1+1+1+1,  

Zodpovedný : GS      Termín: 30.10.2022 

K bodu č. 5 - Správa o podaných prihláškach na reprezentačných trénerov 

Riaditeľ ÚŠtR p. Ing. Mitošinka informoval prítomných o podaných prihláška na 

reprezentačných trénerov. V stanovenom termíne podali prihlášky na reprezentačných 

trénerov: 

 



 

 
 
U-14 –  p.  Móc - žiačky 
 
U- 18  - p.  Móc - dorastenky 
 
U – 23 – p. T. Varga  - juniorky 
 
U – 23 –  p. Mgr. R. Varga a p. Fúska  - juniori 
 
U – 49  - p. Kyselicová - ženy 
 
U – 49  - p. Fúska  - muži 
 

Prezident SKoZ dal hlasovať členom VV podľa jednotlivých kategórii: 

 

U-14 – žiačky -  prihlášku predložil p. Móc, členovia VV hlasovali: 

Celkový počet členov VV : 7 

Počet členov VV prítomných na VV: 6 

Počet členov VV prítomných na hlasovaní: 5 

Hlasovanie : Za: 5  Proti: 0   Zdržal sa hlasovania: 1  

Za trénera U-14 žiačky bol zvolený na obdobie rokov 2022 až jún 2026 p. Daniel Móc 

 
U-18 – dorastenky - prihlášku predložil p. Móc, členovia VV hlasovali: 

Celkový počet členov VV : 7 

Počet členov VV prítomných na VV: 6 

Počet členov VV prítomných na hlasovaní: 5 

Hlasovanie : Za: 5  Proti: 0   Zdržal sa hlasovania: 1 

Za trénera U-18 dorastenky bol zvolený na obdobie rokov 2022 až jún 2026 p. Daniel Móc 

 

 

 

 

 



 

U-23 – juniorky - prihlášku predložil p. T. Varga, členovia VV hlasoval: 

Celkový počet členov VV : 7 

Počet členov VV prítomných na VV: 6 

Počet členov VV prítomných na hlasovaní: 6 

Hlasovanie : Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa hlasovania: 0  

Za trénera U-23 juniorky bol zvolený na obdobie rokov 2022 až jún 2026 p. Tibor Varga 

 

U-23 – juniori -  prihlášku predložil p. R. Fúska, členovia VV hlasovali: 

Celkový počet členov VV : 7 

Počet členov VV prítomných na VV: 6 

Počet členov VV prítomných na hlasovaní: 6 

Hlasovanie : Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa hlasovania: 0  

Za trénera U-23 juniori bol zvolený na obdobie rokov 2022 až jún 2026 p. Radoslav  Fúska 

 
Nakoľko bol zvolený za trénera U-23 juniori jednohlasne p. R. Fúska o ďalšom prihlásenom 

trénerovi sa nehlasovalo. 

 

U-49 –ženy -  prihlášku predložila p. Mgr. D. Kyselicová , členovia VV hlasovali: 

Celkový počet členov VV : 7 

Počet členov VV prítomných na VV: 6 

Počet členov VV prítomných na hlasovaní: 6 

Hlasovanie : Za: 5  Proti: 1   Zdržal sa hlasovania: 0  

Za trénerku  U-49 ženy bola zvolená na obdobie rokov 2022 až jún 2026 Mgr. Dagmar 

Kyselicová 

 
U-49  – muži  prihlášku predložil p. R. Fúska, členovia VV hlasovali: 

Celkový počet členov VV : 7 

Počet členov VV prítomných na VV: 6 



Počet členov VV prítomných na hlasovaní: 6 

Hlasovanie : Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa hlasovania: 0  

Za trénera U-49 muži bol zvolený na obdobie rokov 2022 až jún 2026 p. Radoslav  Fúska 

 

p. Ing. Kuhnel  – k zvoleným trénerom uviedol, že by mali vypracovať a predložiť do 

najbližšieho výkonného výboru metodiku prípravy na MS, systém nominácií (širšia, užšia, 

konečná) a koncepciu prípravy. 

p. Ing. Mitošinka – stotožňuje sa s uvedeným návrhom, hoci uviedol, že príprava bude záležať 

od finančných prostriedkov v roku 2023. 

p. JUDr. Kočan – uviedol, aby pripravili tréneri prípravu na MS 2023 ako si ju predstavujú pri 

finančnom zabezpečení všetkých akcii 

 

Úloha č. 25 

Rozposlať všetkým zvoleným trénerom dokument o ich zvolení za trénerov 

Zodpovedný: GS      Termín: 05.11.2022 

 

Úloha č. 26 

Spracovať pre zvolených trénerov požiadavku,  aby vypracovali a predložili do 

najbližšieho výkonného výboru metodiku prípravy na MS, systém nominácií (širšia, užšia, 

konečná) a koncepciu prípravy. 

 

Zodpovedný: ÚŠrR      Termín: 10.11.2022 

 

Úloha č. 27 

Predložiť členom VV spracované písomnosti reprezentačných trénerov a po odkonzultovaní 

s VV to zapracovať do reprezentačnej smernice 

 

Zodpovedný: ÚŠrR      Termín: 17.11.2022 

 

Úloha č. 28 

Schválených trénerov Výkonným výborom SKoZ zverejniť na internetovej stránkeSKoZ 

Zodpovedný: p. Ďuračka     Termín: ihneď   

 



K bodu 6 - Príprava na medzištátny zápas kategórii U18, U14 v Poľsku 

 

GS informovala prítomných členov výkonného výboru o zabezpečení medzištátneho zápasu, 

kde uviedla, že v súčinnosti s členom výkonného výboru p. Mócom je všetko zabezpečené. 

Dopravu zabezpečuje p. Ing. Kuhnel, , ubytovanie je zabezpečené z Poľskej strany pre 21 

osôb, 

Rozvoz jednotlivých reprezentantov spracoval p. Móc,  

Prezident SKoZ uviedol, že vedúcim výpravy bude on, technickým vedúcim bude p. Ing. 

Kuhnel, masér p. Dziad, reprezentačný tréneri p. Móc, p. Mgr. Varga. 

 

p. Móc – uviedol, že bude štartovať 8 dorastencov a 8 dorasteniek. Bude sa hrať v dvoch 4-

člených družstvách. Na druhý deň budú všetci štartovať v šprinte.  

p. Ing. Mitošinka – predložil nominačne listy pre širšiu reprezentáciu U18 dorastenky 

a dorastenci (sú prílohou zápisnice): 

 

Prezident SKoZ prečítal prítomným členom nominačný list na širšiu nomináciu U18 

dorastenci, členovia VV hlasovali: 

Celkový počet členov VV : 7 

Počet členov VV prítomných na VV: 6 

Počet členov VV prítomných na hlasovaní: 6 

Hlasovanie : Za: 5  Proti: 1   Zdržal sa hlasovania: 0  

Prezident SKoZ prečítal prítomným členom nominačný list na širšiu nomináciu U18 

dorastenky, členovia VV hlasovali: 

Celkový počet členov VV : 7 

Počet členov VV prítomných na VV: 6 

Počet členov VV prítomných na hlasovaní: 6 

Hlasovanie : Za: 5  Proti: 1   Zdržal sa hlasovania: 0  

 

Prezident SKoZ prečítal prítomným členom nominačný list   nominácia U18 dorastenci, 

medzištátny  zápas v Poľsku členovia VV hlasovali: 



Celkový počet členov VV : 7 

Počet členov VV prítomných na VV: 6 

Počet členov VV prítomných na hlasovaní: 6 

Hlasovanie : Za: 5  Proti: 1   Zdržal sa hlasovania: 0  

 

Prezident SKoZ prečítal prítomným členom nominačný list   nominácia U18 dorastenky, 

medzištátny  zápas v Poľsku členovia VV hlasovali: 

Celkový počet členov VV : 7 

Počet členov VV prítomných na VV: 6 

Počet členov VV prítomných na hlasovaní: 6 

Hlasovanie : Za: 5  Proti: 1   Zdržal sa hlasovania: 0  

Úloha č. 29 

Rozposlať nominovaným hráčom a hráčkam nominačný list, ospravedlnenie do školy 

Zodpovedný: GS      Termín: ihneď 

 

Úloha č. 30 

Zverejniť širšiu nomináciu U 18 dorastenci a dorastenky, ako aj nomináciu na medzištátny 

zápas v Poľsku na internetovej stránke 

Zodpovedný: p. Ďuračka     Termín: ihneď 

 

K bodu 7 - Príprava na Radu SKoZ, schválenie programu a miesta 

 

 Prezident SKoZ informoval prítomných , že Rada SKoZ  v roku 2022 nebude už 

zvolaná a to z dôvodu, že je potrebné šetrenie finančných prostriedkov. V roku 2023 je 

Svetový pohár jednotlivcov ako aj MS , kde bude potrebné zabezpečiť finančné prostriedky. 

V súčasnej dobe nie je možne uviesť, akú dotáciu SKoZ obdrží na rok 2023. Vzhľadom 

k tomu, že v roku 2022 bola volebná rada na ktorej sa zúčastnili aj nominanti, ktorí boli 

nominovaní aj  do Rady SKoZ nie je potrebné zvolávať v roku 2022 Radu SKoZ. Na volebnej 

rade sa preberali okrem volebných záležitosti aj iné veci, ktoré súvisia s činnosťou Rady 

SKoZ.  

 



 Uvedenú informáciu členovia VV SKoZ zobrali na vedomie, s tým konštatovaním, že 

sa zvolá ešte jeden výkonný výbor koncom mesiaca november. 

 

K bodu 8 – Diskusia 

 

Prezident SKoZ informoval prítomných , že  mu bola doručená správa z administratívnej 

kontroly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – neboli zistené žiadne nedostatky. 

Poďakoval generálnej sekretárke za súčinnosť pri kontrole. Taktiež informoval prítomných, 

že viceprezident SKoZ p. Weiss, požiadal o preloženie úloh v súvislosti s Majstrovstvami 

sveta 2024 na najbližší výkonný výbor z dôvodu práceneschopnosti. Taktiež na najbližší 

výkonný výbor predloží zmenu stanov a organizačného poriadku nakoľko je potrebné do 

organizačného poriadku dopracovať ďalšie úlohy v súvislosti s MS 2024. 

Riaditeľ ŠTU informoval prítomných , že mu bola uložená na poslednom výkonnom 

výbore , aby dopracoval slovenský pohár žien, ale chcel by k tomu otvoriť diskusiu akým 

spôsobom by to bolo najlepšie. 

Viceprezident SKoZ p. Ing. Kuhnel uviedol, že navrhuje po skončení dlhodobej súťaži , 

slovenský pohár realizovať vyraďovacou formou podľa konečnej tabuľky dlhodobej súťaže.  

Prezident SKoZ po tomto návrhu uviedol, že víťazi týchto zápasov by mohli hrať 4 

turnaje o umiestnenie v Slovenskom pohári na 1-4 mieste , porazení vo vyraďovacej časti by 

mohli hrať o 5-8 miesto, taktiež 4 turnaje. Navrhuje to preto, lebo dlhodobá súťaž žien konči 

v marci a potom už by neboli žiadne zápasy. 

Riaditeľ ÚŠtR  navrhol, aby sa posledné kolo z jarnej časti hralo ešte na jeseň a potom 

by mohli byť 4 turnaje Slovenského pohára žien.  

Viceprezident SKoZ s týmto návrhom súhlasil, s tým, že dlhodobá súťaž je financovaná 

sponzormi a Slovenský pohár by si už družstva hradili bez sponzorov. 

 

Prezident SKoZ dal hlasovať, aby Slovenský pohár žien sa hral na 4 turnaje po skončení 

dlhodobej súťaže., členovia VV hlasovali 

Celkový počet členov VV : 7 

Počet členov VV prítomných na VV: 6 

Počet členov VV prítomných na hlasovaní: 6 

Hlasovanie : Za: 5  Proti: 1   Zdržal sa hlasovania: 0  



Ůlohy č. 31 

Vypracovať rozpis Slovenského pohára žien podľa schváleného návrhu VV a presunúť 

posledné jarné kolo na prvý týždeň v decembri. 

Zodpovedný: riaditeľ ŠTU     Termín: 26.11.2022 

 

 

 

 Viceprezident SKoZ informoval prítomných , že je potrebné vykonať seminár 

trénerov, nakoľko v kritériách na reprezentačných trénerov to nebolo medzi požiadavkami. Je 

potrebné vykonať uvedený seminár trénerov, nakoľko nemáme na Slovensku trénerov. 

Taktiež navrhol aby bola vypracovaná interná smernica ohľadom trénerov. 

 

Úloha č. 32 

Vypracovať internú smernicu ohľadom školenia trénerov. 

Zodpovedný: riaditeľ ÚŠtR     Termín: 31.12.2022 

 

Úloha č. 33 

Zorganizovať seminár trénerov na základe prihlásených účastníkov. 

Zodpovedný: riaditeľ ÚŠtR     Termín: 30.1.2023 

 

Riaditeľ ŮŠtR informoval  prítomných, že MS 2023 sú v kategórii U14, U18, U49, 

vylosovanie skupín  kategórii U49  bude 30.10.2022 v Rosiciach .  

 

Riaditeľ ŠTU informoval prítomných o neúčasti rozhodcov s dlhodobých súťažiach 

riadených SKoZ, taktiež o zmene miesta turnaja mládeže. 

 
 Viceprezident SKoZ pripravil rozdelenie sponzorských financií pre súťaž žien, podľa 

vzdialenosti jednotlivých družstiev. Taktiež uviedol, že by bolo dobre , aby na internetovej 

stránke boli fotografie kolkárni, organizačný pracovníci jednotlivých klubov 

 

Úloha č. 34 

Zaslať jednotlivým klubom podľa predloženej tabuľky financie , ktoré sú účastníkmi extraligy 

žien 

Zodpovedný: GS      Termín: 31.12.2022 



 

Úloha č. 35 

Požiadať jednotlivé kluby SKoZ, aby podľa možnosti zaslali fotografie svojich kolkárni ako 

aj organizačných pracovníkov a uvedené zverejniť na internetovej stránke SKoZ 

Zodpovedný: p. Ďuračka     Termín: 31.12.2022 

 

 

 Člen výkonného výboru p. Ďuračka uviedol, že organizačným pracovníkom 

jednotlivých družstiev zaslal link, kde môžu písať komentáre k zápasom. Do zasadnutia 

výkonného výboru neprišiel žiaden príspevok. Zverejnil organizačných pracovníkov 

jednotlivých krajských zväzov , okrem Nitrianskeho kolárskeho zväzu, ktorý neposlal 

podklady. 

 

 Prezident SKoZ poďakoval prítomným za účasť 

 

Najbližší výkonný výbor bude v Podbrezovej dňa 26.11.2022 

 

Spracoval. JUDr. Kočan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


