
Zápisnica č. 01/2023 

zo zasadnutia Organizačného výboru konaného dňa 19.01.2023 o 18:00 hod. v 
Piešťanoch 

Prítomní:  

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

Daniel Móc, Eva Ondrejkovičová,   

Neprítomný: Ivan Weiss– ospravedlnený – zdravotné dôvody 

 

 Zasadnutie otvoril prezident SKoZ, ktorý ospravedlnil predsedu Organizačného výboru 

p. Weissa zo zasadnutia Organizačného výboru. Zároveň predniesol prítomným informáciu 

od p. Weissa ohľadom doposiaľ vykonaných úloh, ktoré mu boli uložené na poslednom 

zasadnutí v Podbrezovej. 

 Prezident SKoZ ohľadom informácie od p. Weissa uviedol, že  

- je rozpracovaný projekt, 

- reklamná agentúra predbežne nacenila všetky marketingovo-reklamné podklady – 

tlačoviny, bilboardy, plagáty, buletin, 

- je rozpracované logo a maskot podujatia, 

- je vytvorený zoznam podnikateľských subjektov, 

- čerpá informácie o možných dotáciách zo štátnych organizácii, 

- je dohodnutá ekonómka projektu a tlmočník. 

 Prezident SKoZ ďalej prítomných informoval, že má dohodnuté stretnutie v Slovenskej 

sporiteľni ohľadom založenia nového účtu v súvislosti s MS. Taktiež uviedol, že nie je potrebné 

požiadať Daňový úrad o dobrovoľnú platbu DPH, nakoľko organizátorom MS je SKoZ 

(občianske združenie) a preto nie je potrebné požiadať o dobrovoľnú platbu DPH. 

 Členovia organizačného výboru na základe týchto informácii a ohľadom toho, že je 

potrebné vypracovať projekt Majstrovstiev sveta čo v najkratšom období v súvislosti s tým, že 

je ho potrebné predložiť primátorovi mesta Brezno a ďalším subjektom sa zhodli na predlžení 

doby úloh, ktoré už boli spracované na výkonnom výbore dňa 26.11.2022 v Podbrezovej. 



 GS SKoZ informovala prítomných, že vykonala prieskum trhu v súvislosti so 

zabezpečením cenových ponúk kolkárskych dráh. Požiadala 7 subjektov, kde cenovú ponuku 

jej zaslali len dve spoločnosti. 

Úloha č. 1 

Vyhotovenie  celkového projektu v súvislosti s MS 2024 , ktorý bude predložený na 

Organizačný výbor na schválenie. 

Zodpovedný: p. Weiss      Termín: 12.02.2023 

Úloha č. 2 

Zabezpečiť agentúru, ktorá bude zabezpečovať MS 2024, informovať členov Organizačného 

výboru s činnosťou agentúry (názov, sídlo, kontaktná osoba), kontaktná osoba, ktorá bude 

komunikovať so zodpovednou osobou Organizačného výboru. 

Zodpovedný: p. Weiss      Termín: 12.02.2023 

Úloha č. 3 

Prostredníctvom agentúry zabezpečiť maskota MS 2024, logo, plagáty, ktoré návrhy predložiť 

Organizačnému výboru. 

Zodpovedný: p. Weiss      Termín: 12.02.2023  

Úloha č. 4 

Vykonať opätovný predbežný prieskum trhu v súvislosti k cenovej hodnote  8 dráh 

Zodpovedný: GS       Termín: 12.02.2023 

Úloha č. 5 

Týždenne mailovou komunikáciou informovať Organizačný výbor MS 2024 o všetkých 

aktivitách, splnených úlohách, resp. nových úlohách 

Zodpovedný: p. Weiss      Termín: úloha trvalá 

 

 Prezident SKoZ poďakoval prítomným za účasť , najbližšie zasadnutie bude 7.3.2023, 

v prípade potreby môže predseda Organizačného výboru zvolať výbor podľa potreby. 

 


