
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov 

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

 

Zápisnica  č. 1/2017 z  rokovania Výkonného výboru  SSOŠZ                                                  

konaného  dňa 23.01.2017 v reštaurácii u Daňováka v Bratislave 

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

Ospravedlnená: p. Arnoldová                                                                                                             

Hosť: p. Letenayová 

Program: 1. Otvorenie schôdze 

                 2. Informácia o činnosti spoločnosti za r. 2016 

                 3. Plán práce SSOŠZ na r. 2017 

                 4. Spolupráca so Slovenským olympijským a športovým múzeom 

                 5. Rôzne 

                

K bodu č. 1 -  Otvorenie schôdze 

        Členov VV SSOŠZ a DR SSOŠZ ako aj hosťa zasadnutia a riaditeľku Slovenského olympijského 

a športového múzea privítal predseda SSOŠZ p. Delej.           

K bodu č. 2 – Informácia o činnosti spoločnosti za rok 2016 

 O činnosti SSOŠZ a plnení jej hlavných úloh za rok 2016 informoval p. Delej a v diskusii ho 

doplnili ostatní členovia VV.   

  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. 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 ôsme 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. 3 – Plán  práce SSOŠZ na r. 2017 

 Hlavné úlohy na r. 2017 predniesol predseda spoločnosti p. Delej a v diskusii ich doplnili ďalší 

členovia VV a DR SSOŠZ. 

 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. 4 – Spolupráca so Slovenským olympijským a športovým múzeom 

 Riaditeľka SOŠM p. Letenayová informovala o príprave výstavy v Mestskom múzeu v Bratislave, 

ktorá bude venovaná oslavám 25. výročia vzniku SOV. Múzeum je ochotné poskytnúť časť svojich 

výstavných priestorov pre členov našej zberateľskej spoločnosti. 

 Do 30.3.2017 vyberie VV SSOŠZ vystavovateľov a zameranie ich zbierok (známky, odznaky, mince, 

medaily, pohľadnice, tel. karty, resp. iné memorabílie), ktoré sa budú uchádzať o vystavenie. Určí 

aj rozsah vystavovaných zbierok. 

 O ďalšom postupe sa dohodne SOŠM s SSOŠZ v priebehu apríla. Výstava sa bude konať v dňoch 

7.9. – 8.10.2017. Bude na nej odprezentovaný aj prvý oficiálny odznak Slovenského olympijského 

a športového múzea. Na výstave je plánovaná prednáška H. Elbela zo Švédska na tému falzifikátov 

v športovom a olympijskom zberateľstve. 

K bodu č. 5 – Rôzne 

 Predseda SSOŠZ p. Delej dorieši so správcom stránky www.ssosz.sk  V. Jankovičom jej novú 

podobu a pravidelnú aktualizáciu. 

 V r. 2017 bude pravdepodobne zasadnutie AIOC a svetové stretnutie zberateľov v Číne (Lausanne), 

v r. 2018 v Los Angeles, v r. 2019 vo Varšave a v r. 2020 v Paríži. 

 Ďalšie rokovanie VV SSOŠZ bude v polovici apríla 2019. 

Bratislava, 25.01.2017 

Zapísal: Z. Kríž   

Overil: B. Delej 


