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Zápisnica č. 2/2023
zo zasadnu a Predsedníctva SZOŠ dňa 22. 2. 2023: „on-line“ zasadnu e
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Prítomní: Zasadnutie P SZOŠ sa uskutočnilo on-line formou. Prítomní boli Andrej Patráš, 
Radoslav Jonáš, Judita Sádecká, Martin Václavík, Ladislav Pompura, ďalej 
Milan Mazúr a Emil Kukurugya - generálny sekretár SZOŠ 

Program:

1. Stanovisko pre IOF k problematike účasti RUS a BLR na vrcholových 
podujatiach IOF.

2. Určenie termínu volebnej konferencie SZOŠ.

3. Diviačí mor ošípaných.

4. Rôzne.

1. Stanovisko pre IOF k problematike účasti RUS a BLR na vrcholových 
podujatiach IOF.

SZOŠ nesúhlasí  s účasťou  reprezentantov  Ruskej  federácie  a Bieloruska  na medzinárodných
podujatiach  organizovaných  IOF  pod  štátnymi  vlajkami,  ani  pod  vlajkou  IOF  z  dôvodu
pretrvávajúcej agresie Ruskej federácie voči Ukrajine, za priamej podpory Bieloruska. 

   uzn. 01/02/23 SZOŠ nesúhlasí s účasťou reprezentantov Ruskej federácie a Bieloruska na 
medzinárodných podujatiach organizovaných IOF pod štátnymi vlajkami, ani pod 
vlajkou IOF. 

Výsledok hlasovania - 5 hlasov za.

V rámci pretekov organizovaných SZOŠ sa z rovnakých dôvodov zakazuje používanie štátnych
vlajok  Ruskej  federácie  a Bieloruska,  názvov  štátov  Ruskej  federácie  a Bieloruska  (RUS a
BLR)  a  názvov  klubov  z  územia  Ruskej  federácie  a  Bieloruska  vo  všetkých  dokumentoch
vydávaných v súvislosti s organizovaním pretekov.

   uzn. 02/02/23 SZOŠ zakazuje používanie štátnych vlajok Ruskej federácie a Bieloruska, názvov 
štátov Ruskej federácie a Bieloruska (RUS a BLR) a názvov klubov z územia 
Ruskej federácie a Bieloruska vo všetkých dokumentoch vydávaných v súvislosti s 
organizovaním pretekov pod hlavičkou SZOŠ. GS SZOŠ zverejní oznam o tomto 
uznesení na webstránke SZOŠ. 

Výsledok hlasovania - 4 hlasy za, 1 sa zdržal hlasovania.

2. Určenie termínu volebnej konferencie

P SZOŠ navrhuje vykonať Konferenciu SZOŠ „on-line“ formou dňa 16.4.2023 od 17.30, na
ktorej budú prerokované, výročná správa za rok 2022, Účtovná závierka SZOŠ za rok 2022 a
Rozpočet SZOŠ na rok 2023.

Volebnú  Konferenciu  SZOŠ  navrhuje  P  SZOŠ  urobiť  prezenčnou  formou  až  v  mesiaci
november  2023.  Súčasné  Predsedníctvo  SZOŠ  bude  po  uplynutí  mandátu  pracovať  až  do
volebnej Konferencie SZOŠ s obmedzenými právomocami.
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3. Africký mor ošípaných – zákaz vstupu do lesov

P SZOŠ upozorňuje organizátorov súťaží v rámci SZOŠ na zákaz vstupu do lesov v niektorých
oblastiach SR z dôvodu rozšírenej nemoci africký mor ošípaných. Odporúčame organizátorovi
pretekov  v  dostatočnom  predstihu  preveriť  situáciu  ohľadom  afrického  moru  ošípaných  v
priestore  pretekov  a  priebežne  ju  až  do  konania  pretekov  sledovať,  z dôvodu  prípadného
náhradného riešenia pretekov SZOŠ. GS SZOŠ pošle predstaviteľom klubov SZOŠ odporúčanie
k prevereniu opatrení  v  boji  s  africkým morom ošípaných prostredníctvom Pozemkových a
lesných odborov Okresných úradov.

4. Rôzne

J. Sádecká informovala P SZOŠ o nutnosti zabezpečiť poistenie všeobecnej zodpovednosti za
škodu pri organizovaní WMOC v roku 2023. Po prieskume trhu zistila, že jedine poisťovňa
Uniqa  ponúka takéto poistenie, pričom ročné poistenie, ktoré by zahŕňalo poistenie všetkých
pretekov  organizovaných  SZOŠ  by  stálo  približne  800  Eur.  V  tomto  roku  úhradu  tohoto
poistenia zabezpečí Kklub OB ATU Košice. O pokračovaní poistenia v ďalšom období rozhodne
Konferencia SZOŠ.

M. Václavík odporučil aby sa na volené pozície v rámci SZOŚ začali navrhovať mladší členovia
SZOŠ z dôvodu generačnej obmeny volených predstaviteľov SZOŠ.

M.  Václavík  zároveň  informoval  o  možnosti  obnovenia  a  rozšírenia  spolupráce  s  Fakultou
telovýchovy a športu v oblasti orientačných športov. Oblasť Západ by mala navrhnúť osobu,
ktorá by zabezpečila komunikáciu s FTVŠ a koordinovala vzájomnú činnosť a oblasť Stred by
zabezpečila prezentáciu a aktivít v oblasti orientačných športov pre študentov FTVŠ počas ich
študijných sústredení v regióne stredného Slovenska.

R. Jonáš navrhol vykonať zmenu vo vedení Projektovej komisie SZOŠ, kde z funkcie predsedu
Projektovej komisie odstupuje Ida Herna. Na funkciu predsedu Projektovej komisie navrhuje
zvoliť Juditu Sádeckú a za člena Projektovej komisie Idu Hernu. 

   uzn. 03/02/23 P SZOŠ ustanovuje na funkciu predsedu Projektovej komisie Juditu Sádeckú 
dňom 1.3.2023 a zároveň ďakuje Ide Hernej za vykonanú prácu na tejto funkcii.

Výsledok hlasovania - 4 hlasy za, 1 sa zdržal hlasovania.

Zapísal: Emil Kukurugya                                                            Pezinok, 22. 2. 2023

Meno, priezvisko a podpis predsedajúceho zasadnutiu:  Andrej Patráš, v.r.
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PREZENČNÁ  LISTINA

Názov akcie: Zasadnutie Predsedníctva SZOŠ

Miesto:  „on-line“ Dátum: 22. 2. 2023

P. Č. MENO A PRIEZVISKO BYDLISKO (KLUB) PODPIS

1. Andrej Patráš Banská Bystrica Prítomný on-line

2. Radoslav Jonáš Bratislava Prítomný on-line

3. Martin Václavík Martin Prítomný on-line

4. Judita Sádecká Košice Prítomný on-line

5. Ladislav Pompura Banská Bystrica Prítomný on-line

6. Milan Mazúr Limbach Prítomný on-line

7. Emil Kukurugya Pezinok Prítomný on-line


