Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Devínska cesta 92, 841 04 Bratislava

Zápisnica
z výročnej členskej schôdze Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov
konanej dňa 12.10.2013 v Dome kultúry Bratislava III. na Vajnorskej ul.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Správa o činnosti spoločnosti za uplynulé obdobie
2. Správa dozornej rady SSOŠZ
3. Hlavné zámery spoločnosti v ďalšom období
4. Diskusia na tému zvýšenia počtu členov SSOŠZ
5. Rôzne
6. Uznesenie
Členov Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov privítal na výročnej
členskej schôdzi B. Delej, predseda spoločnosti a predložil im program. Členovia ho
jednomyseľne schválili.
K bodu č. 1 - Správa o činnosti spoločnosti za uplynulé obdobie
Správu predniesol predseda spoločnosti B. Delej. Zdôraznil v nej najmä tieto fakty:
Od poslednej členskej schôdze, kedy sme si volili nových členov orgánov spoločnosti,
uplynul presne rok. Za to obdobie členovia výboru spoločnosti intenzívne pracovali, čoho
výsledkom bolo:
Príprava a vydanie knihy „Slovenské olympijské memorabílie“ venované 20. výročiu vzniku
Slovenského olympijského výboru. Pri tejto príležitosti zásluhou členov výboru bol urobený
príležitostný odznak, bola používaná príležitostná pečiatka, vyšiel poštový lístok s oficiálnou
prítlačou a bola vydaná známka s personalizovaným kupónom s motívom Danky Bartekovej,
členky MOV.
Počas Bratislavských zberateľských dní 2013 v Bratislave sme pripravili výstavu získaných
ocenení členov SSOŠZ na filatelistických výstavách a besedu so záujemcami o zberateľstvo
spojenú s autogramiádou olympionikov. SSOŠZ mala na BZD 2013 svoj vlastný stánok
s materiálom, kde propagovala svoju činnosť.
Členovia výboru zorganizovali 28. 9. 2013 výjazd na stretnutie s kolegami z Maďarska, ktoré
organizoval Maďarský olympijský výbor.
K bodu č. 2 – Správa dozornej rady SSOŠZ
Správa bola prednesená predsedom Dozornej rady p. Pavlom Königom na Výročnej členskej
schôdzi spoločnosti dňa 12. 10. 2013.

Hospodárenie spoločnosti bola za rok 2012 uzavreté podaním daňového priznania v termíne.
Spoločnosť ukončila hospodárenie za minulý rok so stratou 552,18 €, nakoľko sme čerpali len
z dotácií z roku 2011. V roku 2012 sme nedostali žiadne dotácie zo Slovenského
olympijského výboru, mali sme príjmy len z členského v celkovej sume 372 €.
Kompletná ekonomická dokumentácia je vedená v zmysle platnej legislatívy a je uložená
u predsedu spoločnosti a je možné po dohovore do nej kedykoľvek nahliadnúť.

V tomto roku 2013 k včerajšiemu dňu spoločnosť vyzbierala na členskom celkom 200 €,
nakoľko členské za rok 2013 zaplatilo len 20 členov. Vzhľadom k tomu, že tento rok sme
mali príjmy a zisky z predaja knihy „Slovenské olympijské memorabílie“, k dnešnému dňu je
na účte spoločnosti celkom 668,58 €.

K bodu č. 3 – Hlavné zámery spoločnosti v ďalšom období
Za oblasť filatelie ich predniesol V. Jankovič a za odznakových zberateľov i SSOŠZ ako
celok B. Delej. Ako najdôležitejšie zdôraznil najmä tieto zámery
Členovia výboru spoločnosti schvaľujú odznak SOV pre ZOH Soči. Naša spoločnosť bude
spoluorganizátorom krstu poštovej známky, odznaku a mince venovanej ZOH Soči, ktoré
bude po skončení slávnostného sľubu olympionikov u prezidenta Slovenskej republiky dňa
22. 1. 2014.
V oblasti filatelie sa Spoločnosť zamerá na posilnenie a rozšírenie členskej základne
oslovením ďalších zberateľov, na pomoc zberateľom a vystavovateľom pri príprave
výstavných exponátov a na lepšiu propagáciu o nových športových a olympijských známkach
formou pravidelného informovania o nových známkach a akciách. Hlavný zámer v roku bude
na štyri akcie: krst poštovej známky ZOH Soči, Bratislavské zberateľské dni 2014, zájazd do
olympijského múzea v Lausanne a Medzinárodné výmenné stretnutie zberateľov v Dome
športu.
V. Jankovič a B. Delej dopíšu hlavnú body zo svojich vystúpení

K bodu č. 4 – Diskusia na tému zvýšenie počtu členov SSOŠZ
Do diskusie sa zapojilo 11 členov spoločnosti, niektorí viacnásobne. Väčšinou reagovali
na predchádzajúce body programu a iba okrajovo sa niektorí zmienili o téme zvýšenia počtu
členov SSOŠZ.

D. Alakša – konštatoval veľký úbytok členstva a malý záujem mládeže. Odporučil výboru, aby
oslovil všetkých členov zaniknutej filatelistickej spoločnosti;
M. Linder – informoval, že pozvánku poslal na všetky známe adresy členov, dokonca aj tým,
ktorí nemajú zaplatené čl. príspevky vzhľadom na možnosť uhradiť si ich pred začiatkom
schôdze;
B. Delej – doplnil predchádzajúcu informáciu, že zoznam pozvaných bol spracovaný z 3
rôznych zoznamov z minulosti. Vyzval členov, aby aktualizovali svoje kontaktné adresy, resp.
uviedli adresy prípadných nových záujemcov o členstvo v spoločnosti;
P. Gašparík – tvrdil, že dva roky bol chaos v informáciách. Vlani zaplatil o 4 € viac za
členský príspevok z dôvodu doručovania informácií poštou, ale nedostával písomné pozvánky,
neprišlo mu ani pozvanie na Bratislavské zberateľské dni;
V. Jankovič – v minulosti väčšinu filatelistických aktivít organizovala súkromná firma ERVO
a spoločnosť filatelistov z toho nemala nič, hoci využívala logo SOV/SSOŠZ a väčšinu aktivít
organizovala pod hlavičkou SSOŠZ. Poďakoval sa E. Smažákovi za doterajšiu spoluprácu
a ponúkol mu možnosť pokračovať v nej, ale na iných princípoch – v prospech SSOŠZ;
E. Smažák – odmietol tvrdenia V. Jankoviča a zdôraznil, že aj v minulosti ERVO odvádzala
príjem na účet SOV, o čom sú písomné dôkazy. Od r. 2009 bola zrušená spoločnosť
olympijskej a športovej filatelie a všetky publikácie po tomto období vyšli pod hlavičkou
spoločnosti ERVO. Vzhľadom na vznesené obvinenia sa rozhodol ukončiť členstvo v SSOŠZ;
Z. Letenayová – treba si pozrieť genézu vývoja olympijskej a športovej filatelie od r. 1993, za
toto obdobie odviedol E. Smažák veľký kus práce. Navrhla, aby spoločnosť po vzore z ČR
prezentovala na internetovej stránke všetky zaujímavosti z filatelie a ďalších oblastí
olympijského a športového zberateľstva. Spýtala sa, či SSOŠZ odvádza povinný výtlačok do
Národného múzea a vyslovila presvedčenie, že všetky oficiálne produkty SSOŠZ malo by
bezplatne dostávať aj Múzeum telesnej kultúry. Informovala o príprave výstavy k 100. výročiu
narodenia p. Okoličányho, spoluzakladateľa športovej a olympijskej filatelie (spolu s p.
Osuským st.). Pripomenula, že do 20.10.2013 je v Mestskom múzeu v Bratislave výstava
organizovaná MTK pod názvom „Víťazstvá a prehry“ vrátane filatelistických exponátov
z rokov 1993 – 2013;
D. Gubík – navrhol posielať pozvánky všetkým členom spolu s návratkou a na spoločných
akciách SSOŠZ robiť autogramiády s úspešnými olympionikmi. Navrhol vydať známky
s portrétmi slovenských prezidentov s označením „T“, aby boli stále platné;
I. Banás – vystavovateľstvo v poslednom období upadá, kompetentní by sa tejto nepriaznivej
skutočnosti mali viac venovať. Žiadala by sa aj väčšia propagácia všetkých zberateľských
aktivít. Pokiaľ ide o elektronické pozvánky, mali by sa na uvedené adresy posielať viackrát.
Upozornil aj na úspešnú filatelistickú výstavu v Nitre;
M. Linder – navrhol zorganizovať zájazd do Lausanne na svetové stretnutie zberateľov
a návštevu zrekonštruovaného olympijského múzea. Podobný zámer má aj Olympijská
akadémia, treba zvážiť možnosť koordinovaných krokov;

P. Ondraška – pripomenul, že v minulosti na sekretariát SOV prichádzali zberateľské
publikácie zo spriatelených národných olympijských výborov. Bolo by vhodné obnoviť takéto
užitočné kontakty, resp. zistiť prečo sa prerušili;
J. Marton – právny a organizačný marazmus po zániku filatelistickej spoločnosti v uplynulých
rokoch mal veľmi zlý vplyv na medziľudské vzťahy. Stále sa obraciame do minulosti a vôbec
sa nám nedarí riešiť to hlavné – rozšíriť členskú základňu a pritiahnuť k zberateľstvu aj
mladú generáciu.
K bodu č. 5 – Rôzne
B. Delej – navrhol v rámci propagácie pripraviť počas významnejších spoločenskošportových podujatí výstavy v bratislavskom Dome športu;
K bodu č. 6 – Uznesenie
Výročná členská schôdza SSOŠZ konaná dňa 12.10.2013
Schválila
správu o činnosti SSOŠZ za uplynulé obdobie
správu dozornej rady SSOŠZ
hlavné zámery SSOŠZ na ďalšie obdobie
ročný členský príspevok od r. 2014 vo výške 10 € pre všetkých členov (informácie im
budú zasielané poštou i elektronicky)
e) že stoly na Bratislavské zberateľské dni si budú členovia SSOŠZ rezervovať i uhrádzať
individuálne
I.
a)
b)
c)
d)

II. uložila VV SSOŠZ
a) zorganizovať výmenné stretnutie zberateľov olympijských a športových artefaktov
v septembri 2014 v Dome športu (po stretnutí zberateľov v Budapešti)
b) prerokovať na najbližšom zasadnutí námety z diskusie na výročnej členskej schôdzi
SSOŠZ (o. i. skvalitniť informovanie členov o nových vydaniach i o dianí v oblasti
športového a olympijského zberateľstva, informovať členskú základňu o úspechoch
členov spoločnosti na filatelistických výstavách, doplniť zoznam členov a bývalých
členov a opätovne všetkých osloviť, prevziať pod svoju kontrolu webovú stránku
spoločnosti a zabezpečiť jej pravidelnú aktualizáciu)
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

Bratislava, 20.10.2013
Zapísal: Z. Kríž
Overil: B. Delej

