
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov                                                        

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

 

Zápisnica  č. 3/2017 z  rokovania Výkonného výboru  SSOŠZ                                                  

konaného  dňa 30.05.2017 v reštaurácii u Daňováka v Bratislave 

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

Ospravedlnení: p. Arnoldová, p. Kríž, p. Osuský                                                                                                              

Program: 1. Otvorenie schôdze 

                 2. Informácia o organizácii 23. WOCF 2017 

                 3. Zberateľské dni v Bratislave 

                 4. Organizácia Medzinárodného stretnutia Olymp. a šport. zberateľov v   Bratislave  

                 5. Rôzne 

                

K bodu č. 1 -  Otvorenie schôdze 

        Členov VV SSOŠZ a DR SSOŠZ privítal predseda SSOŠZ p. Delej.  Upozornil ich, že túto schôdzu zvolal 

ako mimoriadnu vzhľadom k programu.        

K bodu č. 2 – Informácia o organizácii 23. WOCF 2017 

 P. Delej informoval prítomných, že minulý týždeň informovali z Medzinárodného olympijského výboru členov 

exekutívy AICO o tom, že plánovaný organizátor 23. Ročníka svetového stretnutia olympijských zberateľov 

(Čína) a aj následne Maďarsko - Budapešť sa vzdali možnosti organizovať toto stretnutie. P. Delej ako člen 

exekutívy AICO požiadal o možnosť zorganizovať toto podujatie v Bratislave, čo výbor AICO akceptoval 

a taktiež prezident SOV po vzájomnom jednaní poslal spoločnosti list, ktorým schvaľuje organizáciu 23. 

WOCF v Bratislave v dňoch 8. - 10. 9. 2017.                                                                                                      

 Pri tejto príležitosti p. Delej požiadal prítomných, aby sa aktívne podieľali na organizácii WOCF a úlohy 

boli rozdelené takto:                                                                                                                                              

-  p. Delej – predseda organizačného výboru                                                                                                       

-  pp. Velimir Adžić – sekretár                                                                                                                                                       

-  pp. Osuský, Linder – tvorba filatelistického materiálu                                                                                            

-  p. Kríž – mediálna činnosť pri organizácii aj počas Fair 

K bodu č. 3 – Zberateľské dni v Bratislave  2017                                                                                                           

V  dňoch 2. – 3. 6. 2017 sa uskutočnia Bratislavské zberateľské dni v Inchebe. VV sa dohodol, že počas týchto 

dní usporiada dňa 2. 6. (piatok) členskú schôdzu SSOŠZ o 14,00 hod. v priestoroch výstavy. P. Delej bude 

informovať členov SSOŠZ o organizácii WOCF. 

K bodu č. 4 – 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. 

K bodu č. 5 – Rôzne                                                                                                                                                              
Ďalšie stretnutie VV plánujeme urobiť pred WOCF ( začiatok septembra). 

Bratislava, 30. 05. 2017 

Zapísal a overil: B. Delej 


