
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov 

Devínska cesta 92, 841 04 Bratislava, www.ssosz.sk 

 

Zápisnica  č. 4/2017 z výročnej členskej schôdze  SSOŠZ                                                  

konanej  dňa 02. 06. 2017 v Inchebe v Bratislave 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (celkom 21) 

Program:  

 

1. Privítanie členov spoločnosti, otvorenie schôdze (B. Delej) 

2. Schválenie programu schôdze 

3. Správa o činnosti SSOŠZ za rok 2016 (B. Delej) 

4. Plán práce SSOŠZ na rok 2017 (B. Delej) 

5. Organizácia výstavy zberateľov a 10. ročníka Medzinárodného stretnutia zberateľov 

v Bratislave (B. Delej) 

6. Rôzne 

7. Záver              

K bodu č. 1 -  Otvorenie schôdze 

 Členov  SSOŠZ privítal predseda SSOŠZ p. Delej o otvoril zasadanie členskej schôdze..        

K bodu č. 2 – Schválenie programu schôdze 

 Delej prečítal program schôdze a členovia ho bez pripomienok jednomyseľne schválili. 

K bodu č. 3 – Správa o činnosti SSOŠZ za rok 2016 

 Delej oboznámil prítomných s činnosťou spoločnosti za rok 2016 

 SSOŠZ zo schválenej dotácie od SOV 2 500 € vyčerpala v r. 2016 sumu 1761 €. 

 V dňoch 12. – 15. 5. 2016 sa konalo v Göteborgu zasadnutie exekutívy AICO pri príležitosti 

konania Svetovej zberateľskej výstavby. Na ďalšie dvojročné obdobie bol za člena exekutívy a 

pokladníka zvolený p. Delej.  

 Dňa 4. – 8. 5.2016 sa konala v talianskom Borgo Faiti výstava olympijskej filatelie. So svojimi 

exponátmi sa na nej za SR zúčastnili aj pp. Osuský a Linder, ktorých zbierky boli na výstave ocenené.                                                                                                         



 Dňa 3. 6. 2016 sa konala v priestoroch Incheby výročná členská schôdza SSOŠZ, ktorá zvolila 

nový výkonný výbor a dozornú radu.                                                            

 Predsedom spoločnosti sa stal opäť p. Delej, podpredsedom p. Osuský, členmi VV ešte p. 

Zdenko Kríž, p. Marián Linder a p. Peter Špilák. Členmi dozornej rady p. Konig Pavel, p. Velimir 

Adžić a sl. Adriana Arnold. Členovia spoločnosti sa aktívne zúčastnili aj na Bratislavských 

zberateľských dňoch v Inchebe. 

 Na výstave filatelistických exponátov v Žďáre nad Sázavou sa zo SR zúčastnili pp. Osuský, 

Dobrovolský, Banás, Sopko, Linder. 

 Na tradičnom výmennom stretnutí zberateľov v Gödölö sa za SSOŠZ zúčastnili pp. Delej, Kríž, 

Špilák, König a Adžič. 

 SSOŠZ zorganizovala svoje tradičné, už deviate  výmenné stretnutie zberateľov v hoteli NIVY, 

ktorý poskytol na tento účel vhodné priestory za výhodnú cenu. 

 Za SSOŠZ spracovali hodnotenie štvorročného obdobia spoločnosti do komplexnej správy 

SOV na valné zhromaždenie pp. Delej a Kríž. Materiál bol doplnený aj o fotodokumentáciu a je 

prístupný na stránke www.olympic.sk. 

 SSOŠZ vydala UTL k výročiu I. ME vo futbale a UTL Košice – európske mesto športu 2016. 

Nepodarilo sa dohodnúť vydanie UTL s úspešnými slovenskými olympionikmi na OH v Rio de Janeiro.  

SSOŠZ sa podieľala na vydaní odznaku k OH v Brazílii. 

K bodu č. 4 – Plán práce SSOŠZ na rok 2017 

 Hlavné úlohy budú zamerané najmä na tieto oblasti:                                                                                                                     

- Organizovanie výmenného stretnutia zberateľov v Bratislave 24. 9. 2017.                                         

- Účasť na Bratislavských zberateľských dňoch 2. - 3. 6. 2017 a na výmennom stretnutí zberateľov 

v Gödölö – 23. 9. 2017.                                                                                                            

- Účasť na zberateľskom veľtrhu vo Verone v dňoch 18. - 20. 5. 2017 (prostredníctvom CK 

PAXTRAVEL).                                                                             

- Vydanie známky a UTL k československej vzájomnosti (futbalista A. Kvašnák, hokejista V. 

Nedomanský a boxer J. Torma). Zabezpečenie „krstu“ známky.  

- V spolupráci so SOV vydanie odznakov k zimnému a letnému EYOFu.                                                      

- Podiel na výstave Slovenského olympijského a športového múzea v Mestskom múzeu.                               

- Usporiadanie členskej schôdze SSOŠZ počas Bratislavských zberateľských dní. 

K bodu č. 5 – Organizácia výstavy zberateľov a organizácia Medzinárodného stretnutia 

olympijských a športových zberateľov v   Bratislave  

 Po dohode členov VV budeme organizovať naše jubilejné 10. Medzinárodné stretnutie 

olympijských a športových zberateľov ako súčasť 23. svetového stretnutia zberateľov v Bratislave. 

 Delej informoval členov spoločnosti, že po vzdaní sa organizácie 23. svetového stretnutia 

olympijských zberateľov organizátormi z Číny a následne Maďarska, bude naša spoločnosť 

organizátorom tohto sviatku zberateľov v dňoch 8.-10.9.2017 v priestoroch hotela Gate One. Preto 

nebudeme tento rok organizovať samostatné stretnutie, ale obe podujatia budú spojené. 

 Delej informoval členov o konaní výstavy v múzeu mesta Bratislavy v dňoch 7. 9. – 6. 10. 2017. 

Výstavu organizuje Slovenské olympijské a športové múzeum v spolupráci s našou spoločnosťou 

a možnosť vystavovať dostanú tí naši členovia, ktorí sa prihlásili so svojimi exponátmi. Výstava sa 

nazýva: „Ukáž svoje hobby“. 



K bodu č. 6 – Rôzne                                                                                                                                         

P. Konig informoval prítomných, že podľa jeho informácií stretnutie zberateľov v septembri 

v Gödölö sa uskutoční. 

 P. Jankovič konštatoval, že je veľa mladých zberateľov na Slovensku, ale naša spoločnosť im nemá 

čo ponúknuť. 

 B. Delej nad týmto konštatovaním vyjadril prekvapenie a vyzval p. Jankoviča, aby aj on prispel 

svojou aktivitou k motivácii mladých zberateľov. Spoločnosť robí maximálne vymoženosti v rámci 

svojich možností pre všetkých jej členov. 

 P. Vico- navrhol zainteresovanie všetkých zberateľov do medzinárodnej spolupráce formou chatov, 

mailov,... Podľa jeho skúseností to perfektne funguje a motivuje zberateľov. 

 P. Banas- navrhol, aby skúsení zberatelia pomáhali menej skúseným a odovzdávali im svoje 

skúsenosti. 

 P. Diviš (Česko)- skonštatoval, že v Čechách majú tie isté problémy, ako máme my – starnúci 

zberatelia, stále tí istí a mladých nepribúda... Oboznámil prítomných, že v dobe konania našej Fair 

sa v Prahe koná medzinárodné stretnutie zberateľov. Je mu ľúto, že sa niektorí nebudú môcť 

zúčastniť oboch podujatí. 

 P. Delej reagoval, že si môžu viacerí (2-3) objednať v Bratislave jeden stôl a vystriedať sa po dni 

na ňom, aby stihli obe podujatia. Žiaľ, náš termín bol „ pridelený“ z MOV a museli sme sa 

prispôsobiť. 

K bodu č.7 – Záver 

 p. Delej poďakoval všetkým za prítomnosť na schôdzi, za plodnú diskusiu a vyzval všetkých 

k aktívnej činnosti, aby svoje podnety a názory aj aplikovali v praxi a nečakali len od výkonného 

výboru, aby pre nich niečo urobil. Všetkých pozval na stretnutie na Fair a oboznámil prítomných, 

že každý člen SSOŠZ bude mať od spoločnosti zľavu 5 Eur na objednaný stôl, ako príspevok 

spoločnosti. 

 

Bratislava, 03. 06. 2017 

Zapísal a overil: B. Delej 


