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Zápisnica č. 3/2020 z rokovania VV SSOŠZ 

dňa 28. 9. 2020 v reštaurácii Meštiansky pivovar  v Bratislave 

 

Prítomní: pp. Delej, Špilák, Jankovič, Linder, Osuský, Kríž, Adžič 

 

Program: 1) Otvorenie 

                 2) Príprava VČS SSOŠZ a volieb 

     3) Rôzne 

 

K bodu č. 1 – Otvorenie 

      Predseda SSOŠZ B. Delej privítal členov VV. P. Kríž a V. Jankovič absolvovali stretnutie po 

telemoste. 

 

K bodu č. 2 – Príprava VČS SSOŠZ a volieb 

 Vzhľadom na uplynutie štvorročného mandátu na VČS v r. 2020 sa mali uskutočniť voľby do VV 

(5 členov) a DR (3 členovia) SSOŠZ na výročnej členskej schôdzi SSOŠZ počas Bratislavských 

zberateľských dní v bratislavskej Inchebe 16. 10. 2020 o 14,00 hod. Vzhľadom k tomu, že  na 

základe protiepidemiologických opatrení z dôvodu druhej vlny Covid19 bolo podujatie zrušené, 

VV sa rozhodol, že tento rok sa neuskutoční ani členská schôdza a ani voľby do výboru. VV prijal 

jednomyseľné rozhodnutie, že mandát VV a dozornej rady sa automaticky predlžuje o rok, 

do členskej schôdze v roku 2021. (Obdobne to riešil Medzinárodný olympijský výbor aj 

Slovenský olympijský a športový výbor). 

 

K bodu č. 3 - Rôzne  

 B. Delej informoval o online zasadnutí GA AICO, na ktorom sa volili dvaja noví členovia VV. 

Massimiliano Bruno (Taliansko) obhájil svoju pozíciu vo VV a namiesto Romana Babuta (Poľsko) 

bol zvolený Julian Ruffin (Taliansko, nominovaný IMOS). B. Delej ostáva na ďalšie 2-ročné 

obdobie 1. viceprezidentom AICO. 

 Adžič informoval, že kolegovia z Maďarska chcú zorganizovať tradičné stretnutie zberateľov 

v Budapešti a chcú, aby sme aj my, tradične, zorganizovali stretnutie v Bratislave. Vzhľadom na 

prudko sa šíriacu epidémiu Coronavírusu VV rozhodol, že sa nezúčastní stretnutia v Budapešti ani 

sa nebude tento rok organizovať stretnutie v Bratislave. 

 Ďalšie rokovanie VV SSOŠZ sa uskutoční podľa dohovoru a situácie v Meštianskom pivovare 

v Bratislave. 

 

 

Zapísal a overil: B. Delej 

 

Bratislava, 1. 10. 2020 


