
 

 

Zápisnica č. 05/2022 

zo zasadnutia VV SKoZ konaného dňa 26.11.2022 o 15:30 hod. v Podbrezovej 

 

 

Prítomní:  

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

Daniel Móc, Eva Ondrejkovičová,   

Neprítomní: Pavol Duračka – ospravedlnený – rodinné dôvody 

 

 

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. Informácia o medzištátnom zápase U18 v Poľsku 

Vykoná :  prezident SKoZ, p. Móc 

6. Rozprava k predloženým materiálom reprezentačných trénerov, ich schválenie 

Vykoná: riaditeľ ÚŠtR.  

7. Predloženie materiálu k MS 2024, schválenie organizačného výboru, schválenie 

časového harmonogramu v súvislosti s organizáciou  na MS 2024 

Predkladá: viceprezident SKoZ, p. Weiss 

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 sa 

ospravedlnil Duračka z rodinných dôvodov .  

Prezident SKoZ požiadal prítomných o schválenie návrhu programu zasadnutia 

Výkonného výboru, ktorý im bol poslaný mailom. Členovia Výkonného výboru schválili 

program zasadnutia . 

Celkový počet členov VV: 7  

Počet členov VV prítomných na VV : 6  

Počet členov VV prítomných na hlasovaní : 6 

Hlasovanie : Za: 6  , Proti: 0 ,   Zdržalo sa hlasovania: 0 

K bodu 2 – Uznesenie z posledného VV: 

V ďalšom bode rokovania VV prezident SKoZ vykonal kontrolu  úloh z posledných výkonných 

výborov. Z výkonného výboru dňa 16.8.2022  

Úloha č. 1 bola splnená – bola vykoná kontrola výstroje, ktorý je uskladnený v Pobedíme. 

Výkonný výbor rozhodol, aby nepotrebné veci boli zlikvidované. 

Úloha č. 3 trvá 

Úloha č. 4 bola splnená – prezident SKoZ pripravil oznámenie na zmenu stanov SKoZ, ktorá  

bola schválená na konferencii. Uvedené oznámenie bolo zaslané na Ministerstvo vnútra. 

Úloha č. 5 splnená – prezident SKoZ predložil zmenu organizačného poriadku, ktorý bude 

zverejnený na internetovej stránke SKoZ 

Úloha č. 11 splnená – viceprezident SKoZ predložil členom Výkonného výboru zloženie 

organizačného výboru na MS 2024, ktorý bude schválený na dnešnom výkonnom výbore. 

Úloha č. 14 sa presúva na mesiac január, kedy bude realizované školenie trénerov. 



Úloha č. 23 splnená – prezident SKoZ navrhol členom výkonného výboru, aby za člena Rady 

SKoZ za AGRO CZ – RONA extraligu žien  bola nominovaná p. Danyi z MKK Piešťany (jej 

nomináciu navrhol organizačný pracovník MKK Piešťany) a za člena Rady SKoZ za interligu 

mužov bol nominovaný p. Poliak (jeho nomináciu navrhol organizačný pracovník ŽP 

Podbrezová) 

Výkonný výbor hlasoval za členov Rady SKoZ a to. p. Danyi  a p. Poliaka: 

Celkový počet členov VV: 7  

Počet členov VV prítomných na VV : 6  

Počet členov VV prítomných na hlasovaní : 6 

Hlasovanie : Za: 6  , Proti: 0 ,   Zdržalo sa hlasovania: 0 

Kontrola plnenia úloh z výkonného výboru dňa 25.10.2022 

Úlohy č. 24, 25, 26,  28, 29, 30 – boli splnené 

Úlohy č. 32, 33, 34, 35 - trvajú 

Úloha č. 27 – sa presúva na ďalší výkonný výbor, nakoľko návrhy reprezentačných trénerov 

musia byť zapracované do smernice reprezentačného trénera, 

Úloha č. 31 – došlo k zmene úlohy , 14. kolo ženskej extraligy sa bude hrať 14.1.2023 a 13. 

kolo ženskej extraligy sa bude hrať 21.1.2023 

Kontrolu uznesení  z predchádzajúcich zasadnutí  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 ,   Zdržalo 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 situácii v hospodárení sa od minulého výkonného výboru nezmenila 

GS uviedla, že SP sa koná v dňoch 9-12.2.2023 v Rijeke, boli zaslané prihlášky a to U23 juniori 

2 účastníci, U 23 juniorky 2 účastníci, U 49 muži 2 účastníci, U 49 ženy 1 účastníčka. 

Odsúhlasená účasť 7 účastníkov bola po ponuke NBC na voľné miesta a bolo to odsúhlasené 

medzi výkonnými výbormi mailovou komunikáciou.  

 

 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 ,   Zdržalo sa hlasovania: 0 

Úloha č. 36 

Reprezentační tréneri predložia nominácie podľa prihlásených účastníkov. 

Zodpovedný: riaditeľ ÚŠtR      Termín: 15.1.2023 

Zabezpečiť ubytovanie, dopravu, výstroj a iné náležitosti v súvislosti so SP. 

Zodpovední: ÚŠtR, GS      Termín: 15.1:2023 

 

K bodu č. 5 - Informácia o medzištátnom zápase U18 v Poľsku 

Informáciu o medzištátnom zápase U18 v Poľsku zo strany vedúceho výpravy bola zaslaná 

členom výkonného výboru v písomnej podobe mailom a taktiež informácia p. Móca, ako člena 

výkonného výboru pre mládež bola zaslaná všetkým členom výkonného výboru. 

 

 

 Členovia výkonného výboru berú na vedomie informácie : 



Celkový počet členov VV: 7  

Počet členov VV prítomných na VV : 6  

Počet členov VV prítomných na hlasovaní : 6 

Hlasovanie : Za: 6  , Proti: 0 ,   Zdržalo sa hlasovania: 0 

 

K bodu č. 6 - Rozprava k predloženým materiálom reprezentačných trénerov, ich 

schválenie  

Riaditeľ ÚšR predložil v písomnej podobe výkonnému výboru návrhy reprezentačných 

trénerov v súvislosti s prípravou na MS 2023. 

 Členovia výkonného výboru berú na vedomie informácie s tým, že po vypracovaní 

smernice budú požiadaní reprezentační tréneri k dopracovaniu svojich návrhov : 

Celkový počet členov VV: 7  

Počet členov VV prítomných na VV : 6  

Počet členov VV prítomných na hlasovaní : 6 

Hlasovanie : Za: 6  , Proti: 0 ,   Zdržalo sa hlasovania: 0 

p. Kuhnel – uviedol, že by bolo dobre vytypovať kandidátov na funkciu mentálneho 

kouča, osloviť ich s návrhom na spoluprácu a dohodnúť spôsob práce a odmenu za vykonanú 

prácu. s tým, že by mohol pôsobiť pri reprezentačných výberoch, ako mentálny kouč na 

psychologickú prípravu. Taktiež uviedol, že máme zoznam trénerov, no nemáme 

vyšpecifikované kategórie trénerov, neviem, ktorí tréneri majú aké licencie, je potrebné to 

zosúladiť. Všetko dostať do smernice. 

p. Kočan – súhlasil s uvedeným návrhom. 

 

 

 

Úloha č. 37 



Vytypovať kandidátov na funkciu mentálneho kauča, osloviť ich s návrhom na spoluprácu. 

Dohodnúť spôsob práce a odmenu za vykonanú prácu 

Zodpovedný: riadite ÚŠtR      Termín: 30.1.2023 

 

K bodu č. 7 - Predloženie materiálu k MS 2024, schválenie organizačného výboru, 

schválenie časového harmonogramu v súvislosti s organizáciou  na MS 2024  

    

 K uvedenému bodu si zobral slovo prezident SKoZ, ktorý uviedol, že medzi výkonnými 

výbormi prebehla diskusia členov výkonného výboru k možnému dejisku Majstrovstiev sveta 

v roku 2024. Uvedená diskusia prebehla z dôvodu zvýšenia nákladov na usporiadanie MS 2024 

v Bratislave, čo prezentoval viceprezident SKoZ p. Wiess. 

 Člen výkonného výboru p. Móc navrhol ako dejisko MS 2024 mesto Brezno a konkrétne 

zimný štadión. Prezidenta SKoZ poveril p. Móc a p. Ing. Kuhnel, aby  navštívili primátora 

mesta. 

p. Ing. Kuhnel – informoval prítomných členov výkonného výboru, že navštívil spolu s p. 

Mócom primátora mesta Brezno p. JUDr. Ábela, ktorý po informácii súhlasil s tým, aby sa MS 

2024 usporiadali na zimnom štadióne v Brezne. Pán primátor poveril pracovníka mesta na 

vypracovanie nákladov. Taktiež p. viceprezident informoval prítomných o tom, že mesto 

Brezno je za myšlienku vybudovania športového centra v Brezne, kde mesto poskytne 

pozemok, ako aj po doložení projektu  „Kolkárskeho športového centra“ je ochotné aj finančne 

prispieť na vybudovanie budovy pre toto centrum.  

p. JUDr. Kočan – uzavrel túto diskusiu predtým, ako udelí slovo viceprezidentovi p. Weisovi 

a informoval prítomných, že v piatok 25.11.2022 navštívil p. primátora Brezna spolu 

s viceprezidentom p. Ing. Kuhnelom a členom výkonného výboru p. Mócom. JUDr. Ábel 

primátor mesta Brezno uviedol, že súhlasí s organizovaním MS Brezno na zimnom štadióne 

a ako vklad mesta je bezplatný prenájom zimného štadióna. Taktiež potvrdil informáciu o tom, 

že je za myšlienku vybudovania v Brezne „Kolkárskeho športového centrá“ po predložení 

projektu. Taktiež prezident SKoZ si bol pozrieť aj priestory zimného štadióna. Po návšteve 

zimného štadióne je potrebné požiadať NBC, aby MS 2024 sa posunuli o týždeň neskôr ako sú 



naplánované z dôvodu usušenia betónu. Taktiež prezident SKoZ informoval prítomných, že 

organizátorom MS 2024 bude Slovenský kolkársky zväz 

p. Weiss – uviedol, že víta túto myšlienku a nemá žiaden problém s tým, aby sa MS 2024 konali 

v meste Brezno na zimnom štadióne. 

 

 Prezident SKoZ dal hlasovať : „Súhlasíte s tým, aby MS 2024 organizoval Slovenský 

kolkársky zväz“ 

Celkový počet členov VV: 7  

Počet členov VV prítomných na VV : 6  

Počet členov VV prítomných na hlasovaní : 6 

Hlasovanie : Za: 6  , Proti: 0 ,   Zdržalo sa hlasovania: 0 

  Prezident SKoZ konštatuje, že organizátorom MS 2024 bude Slovenský kolkársky 
zväz 

 Prezident SKoZ dal hlasovať : „Súhlasíte s tým, aby MS 2024 sa konali v meste Brezno 

na zimnom štadióne ?“ 

Celkový počet členov VV: 7  

Počet členov VV prítomných na VV : 6  

Počet členov VV prítomných na hlasovaní : 6 

Hlasovanie : Za: 6  , Proti: 0 ,   Zdržalo sa hlasovania: 0 

 Prezident SKoZ konštatuje po hlasovaní, že MS 2024 sa budú konať v meste Brezno na 

zimnom štadióne. 

 Prezident SKoZ dal hlasovať: Súhlasíte s tým, aby sa MS 2024 konali o týždeň neskôr 

ako sú naplánované: 

Celkový počet členov VV: 7  

Počet členov VV prítomných na VV : 6  

Počet členov VV prítomných na hlasovaní : 6 

Hlasovanie : Za: 6  , Proti: 0 ,   Zdržalo sa hlasovania: 0 



 Prezident SKoZ konštatuje, že je potrebné požiadať NBC o posunutie termínu MS 2024 

o týždeň neskôr. 

 

 

Úloha č. 38 : 

Informovať sekretariát NBC, že MS 2024 sa budú konať v meste Brezno na zimnom štadióne. 

Zodpovedná: GS      Termín: ihneď 

 

Úloha č. 39 : 

Požiadať písomne sekretariát NBC o zmenu termínu MS 2024 ako sú naplánované: 

Zodpovední: viceprezident , GS    Termín: ihneď 

 

 Následne dal slovo prezident SKoZ viceprezidentovi p. Weissovi, ktorý je zodpovedný 

za usporiadanie MS 2024 

p. Weiss – poďakoval členom výkonného výboru za spoluprácu počas jeho práceneschopnosti. 

Uviedol, že rozposlal členom výkonného  výboru svoju predstavu o organizačnom výbore 

a ďalších úlohách. Jeho návrh na zloženie organizačného výboru (bol čiastočne upravený počas 

diskusie).  

p. Kuhnel – navrhuje , aby bola oslovená agentúra na zabezpečenie všetky potrebných veci 

k organizácii . 

p. Weiss – uviedol, že už oslovil agentúru  a bude informovať organizačný výbor o všetkých 

potrebných veciach ohľadom agentúry. Taktiež uviedol, že riaditeľka ekonomického oddelenia 

bude ekonómka z Bratislavy s ktorou on spolupracuje. 

p. Kočan – uviedol, že ekonómku  pozná veľmi dobre a súhlasi s jej zaradením do 

organizačného výboru. Taktiež prezident SKoZ navrhol, aby bol založený nový účet k MS 

2024. Taktiež uviedol, že je potrebné požiadať Daňový úrad o dobrovoľnú platbu DPH 

z dôvodu sponzorských príspevkov. 

Organizačný výbor MS 2024 



Predseda- Ivan Weiss 

Podpredseda- Ing. Pavol Kuhnel, JUDr. Štefan Kočan 

Sekretariát – Eva Ondrejkovičová 

Riaditeľ mediálno - komunikáčneho oddelenia , marketingovo – tlačové oddelenie - bude 

reklamná agentúra 

Riaditeľ technického oddelenia – Daniel Móc 

Riaditeľ pre sponzorské a podporne štruktúry – Weiss,  

Riaditeľ ekonomického oddelenia – Ing. Katarína Orlická 

Členovia organizačného výboru – p. Ing. Mitošinka, Pavol Duračka, Maté Mezei 

  

 Prezident SKoZ dal hlasovať členom výkonného výboru o zložení organizačného 

výboru MS 2024 

 Celkový počet členov VV: 7  

Počet členov VV prítomných na VV : 6  

Počet členov VV prítomných na hlasovaní : 6 

Hlasovanie : Za: 6  , Proti: 0 ,   Zdržalo sa hlasovania: 0 

 Prezident SkoZ konštatuje, že organizačný  výbor bude pracovať v horeuvedenom 

zložení, po doplnení agentúry. 

p. Kuhnel – požiadal členov organizačného výboru, aby sa vykonal prieskum k hodnote 8 dráh.  

p. Kočan – uviedol, že je potrebné vykonať uvedený prieskum, nakoľko bude vyhlásené 

výberové konanie v súvislosti s nákupom dráh. 

Úloha č. 40 

Založiť účet SKoZ, kde budú zúčtované financie v súvislosti s MS 2024, ako aj požiadať 

Daňový úrad v Piešťanoch o dobrovoľnú platbu DPH 

Zodpovedná: GS       Termín: 15.1.2023 

Úloha č. 41 



Zabezpečiť agentúru, vypracovať logo, plagát 

Zodpovedný: p. Weiss      Termín: 12.12.2022 

 

Úloha č. 42 

Vyhotovenie  celkového projektu v súvislosti s MS 2024  

Zodpovedný: p. Weiss      Termín: 31.12 

Úloha č. 43 

Vykonať predbežný prieskum trhu v súvislosti k cenovej hodnote  8 dráh 

Zodpovedný: GS       Termín: ihneď 

Úloha č. 44 

Týždenne mailovou komunikáciou informovať organizačný výbor MS 2024  o všetkých 

aktivitách, splnených úlohách, resp. nových úlohách 

Zodpovedný: p. Weiss      Termín: úloha trvalá 

K bodu 8 – diskusia 

 

p. Kuhnel – informoval prítomných , že reklamné bannery sa nachádzajú na kolkárňach, kde sa 

hrá ženská extraliga . Je potrebné ich vyvesiť na viditeľne miesto, vyhotoviť foto a zaslať na 

sekretariát 

p. Ondrejkovičová – informovala prítomných, že prišla ponúka na školenie medzinárodných 

rozhodcov. Je potrebne to zverejniť na internetovej stránke. Taktiež bude realizovaná kronika 

športu za rok 2022 a je potrebne poskytnúť informácie. 

p. Kočan – informoval prítomných, že počas medzištátneho zápasu v Poľsku sa dohodla odveta 

na Slovensku v termíne 22. apríl U-18, 5+1 

p. Kuhnel – požiadal výkonný výbor, aby s každým sponzorom bola vypracovaná zmluva . 

p. Kočan – informoval prítomných, že je potrebné vypracovať sponzorskú zmluvu so 

spoločnosťou ZAKO 

Úloha č. 45 



Zabezpečiť fotografie zo všetkých kolkárni, kde sa hrá ženská  extraliga a tieto zaslať do 

spoločnosti AGRO CS 

Zodpovedná: GS       Termín: 31.12.2022 

Úloha č. 46 

Zverejniť na internetovej stránke ponuku na školenie medzinárodných rozhodcov 

Zodpovedný: p. Duračka      Termín: 15.12.2022 

Úloha č. 47 

Vyhotoviť  zmluvu o sponzorstve so spoločnosťou ZAKO a iným spoločnosťami podľa potreby 

Zodpovedný: prezident SKoZ     Termín: úloha trvalá 

 

 Prezident SKoZ poďakoval prítomných za účasť na výkonnom výbore a informoval 

prítomných, že vzhľadom k tomu, že organizátorom MS 2024 je SKoZ budú výkonné výbory 

spojené so zasadnutím organizačného výboru MS 2024. 

 Najbližšie zasadnutie bude 10.1.2023 

 

        Spracoval: JUDr. Kočan 

 

 

  

 

 

 


