
Zápisnica č. 01/2023 

zo zasadnutia VV SKoZ konaného dňa 19.01.2023 o 15:30 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 

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 príprave Svetového pohára v Chorvátsku, schválenie nominácii 

Vykoná :  GS, R ÚŠtR 

6. Informácie riaditeľov jednotlivých úsekov o činnosti svojej práce 

Vykoná: riaditelia úsekov  

7. Diskusia 

8. 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 zo 

zdravotných  dôvodov  sa ospravedlnil  viceprezident Ivan Weiss .  

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  VV: 

 Na požiadanie viceprezidenta Ing. Kühnela bola vykonaná kontrole všetkých úloh od 

prvého novozvoleného Výkonného výboru. 

Úlohy z Výkonného výboru zo dňa 16.8.2022: 

Úloha č. 3 – trvá  

Úloha č. 4 – stanovy boli zaslané na Ministerstvo vnútra, doposiaľ neprišli overené so zmenou. 

Overiť správnosť verzie (dátum). 

Úloha č. 5 – zmeny v organizačnom poriadku vykonal prezident SKoZ, ktorý sa zároveň 

ospravedlnil členom výkonného výboru, že im ho zaslal až 10.1.2023 mailom. Po drobných 

úpravách bude zverejnený na webovej stránke.  

Úloha č. 9 – je zhodná s úlohou č. 31, kde riaditeľ ŠTÚ po dohode na Výkonnom výbore 

pripraví tri rozpisy po skončení dlhodobej súťaže na Slovenský pohár, podľa počtu prihlásených 

družstiev. Termín 1.2.2023 e-mailom pre VV, 5.2.2023 zverejniť na webe 

Úloha č. 10 – bola zrušená, nakoľko organizácia Majstrovstiev sveta vyplýva viceprezidentovi 

z jeho funkcie 

Úloha č. 14 – nesplnená; nový termín 15.6.2023, úlohy č. 32 a 33  

Úloha č. 17, 18, 26, 27 – sa presúva z termínom do 15.2. 

Úlohy z výkonného výboru zo dňa 25.10.2022 

Úloha č. 35 – posúva sa termín do 30.6. 

Úlohy z výkonného výboru zo dňa 26.11.2022 

Úlohy č. 36, 38,39,46 - splnené 

Úloha č. 37 – nesplnená; nový termín 7.3.2023 (na VV) 



Úlohy č. 40, 41,42 sa presúvajú do 10.2. a budú spomenuté v zápisnice zo zasadnutia 

organizačného výboru. 

Úloha č. 43 – úloha splnená  – vyhodnotená v zápisnici z organizačného výboru 

Úloha č. 45 – nesplnená; nový termín 15.2.2023 

Úloha č. 47 – je úloha trvalá, sponzorská zmluva so spoločnosťou ZAKO bude vypracovaná – 

nový termín do 28.2.2023 

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  

konštatovala,  že situácii v hospodárení sa od minulého výkonného výboru nezmenila 

GS uviedla, že SP sa koná v dňoch 9-12.2.2023 v Rijeke výpravu tvoja dvaja tréneri a 7 hráčov. 

Ubytovanie je zabezpečené, ako aj doprava. 

Úloha č. 48 

Zabezpečiť výstroj pre reprezentantov na SP,  nominačné listy a ospravedlnenia. 

Zabezpečí: GS     Termín: 30.01.2022  

Generálna sekretárka taktiež informovala prítomných členov VV, že do konca mesiaca január 

je potrebné predložiť na Ministerstvo projekt na dotáciu. Je potrebné zabezpečiť ešte správu 

z Okresného súdu v Trnave, v súvislosti s tým, že SKoZ nie je v konkurze. Správu 

z inšpektorátu práce Trnava. 

Úloha č. 49 

Spracovať projekt na dotáciu za rok 2023, ktorý predložiť na Ministerstvo v elektronickej 

a písomnej podobe. 



Zodpovední: Prezident SKoZ, GS    Termín: 30.1.2023 

 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 

 

K bodu č. 5 – Nominácie na SP. 

Nominácie predložil riaditeľ ÚŠtR a to: 

U23  

Radovan Fúska ml., Šimona Magala (náhradník Jakub Urban) 

Daniela Mócová, Vladimíra Vávrová (náhradník Natália Šintálová) 

U49 

Erik Kuna, Peter Nemček (náhradník Boris Šintál) 

Alexandra Duračková (náhradník Natália Šintálová) 

Tréneri: 

Radovan Fúska st., Tibor Varga 

Prezident SKoZ otvoril k predloženej nomináciu diskusiu, nakoľko neboli žiadne pripomienky, 

hlasovalo sa k celej nominácii. 

 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 – Informáciu jednotlivých členov VV  



Viceprezident Ing. Kühnel – uviedol, že dňa 25.2.2023 sa zúčastní konferencie WNBA, kde 

by malo dôjsť k voľbe prezidenta. Doposiaľ nemá žiadne informácie, kto bude kandidovať za 

prezidenta WNBA. Taktiež informoval prítomných o situácii v IBF. 

Člen VV Daniel Móc – informoval prítomných, že začal s prípravou medzištátneho stretnutia 

s Poľskom v termíne 22-23.4.2023. Potrebuje ešte spätnú informáciu od Poľského zväzu. Zápas 

by sa uskutočnil buď v Rakoviciach alebo v Pobedime, kde by sa uskutočnil aj kontrolný štart 

pred Majstrovstvami sveta. 

Riaditeľ ÚŠtR Ing. Mitošinka – informoval prítomných, že do 15.2.2023 dopracuje materiály, 

ktoré mu vyplývajú z uložených úloh a v tejto súvislosti aj s reprezentačnými trénermi pripraví 

reprezentačne sústredenia. 

Riaditeľ ŠTÚ Mezei – informoval prítomných o striedavých štartoch, hosťovaniach 

a prestupoch v zimnom prestupovom termíne. Ďalej informoval prítomných, že pripraví rozpis 

Majstrovstiev Slovenska v jednotlivých kategóriách. 

Úloha č. 50 

Zverejniť na webovej stránke prihlášku na Majstrovstvá Slovenska jednotlivých kategórii. 

Zodpovední: R ŠTU a R MÚ     Termín: 15.2.2023 

Riaditeľ MÚ Duračka - informoval prítomných, že doposiaľ Nitriansky kolkársky zväz 

nepredložil menný zoznam členov ich Výkonného výboru.  

 Prezident SKoZ poďakoval prítomným za účasť na výkonnom výbore a najbližšie 

zasadnutie bude 7.3.2023 v Piešťanoch. 

 

        Spracoval: JUDr. Kočan 

 


