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

Zápisnica z výročnej členskej schôdze SSOŠZ dňa 6. 6. 2014
v bratislavskej Inchebe počas BZD2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie
2. Vyznamenanie zaslúžilých členov
3. Plán činnosti na obdobie 2014/2015
4. Správa o činnosti SSOŠZ za obdobie 2013/2014
5. Správa revíznej komisie SSOŠZ
6. Informácia zo zakladajúceho zasadnutia AICO
7. Informácia o výmenných stretnutiach zberateľov v Gödölö a Bratislave
8. Diskusia
9. Návrh uznesenia
10. Ukončenie VČS SSOŠZ

K bodu č. 1 - Otvorenie

Rokovanie výročnej členskej schôdze SSOŠZ otvoril a viedol jej predseda B. Delej.
V priestoroch Incheby, kde sa súbežne konali aj Bratislavské zberateľské dni, privítal tri
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desiatky členov SSOŠZ a osobitne p. Petráska zo sesterskej organizácie zberateľov v ČR.
Ocenil, že sa spoločnosti podarilo na BZD otvoriť vlastný stánok i reklamnú vitrínu so
suvenírmi zo ZOH v Soči.
Vzhľadom na časový program pp. Petráska a Osuského, navrhol pozmeniť poradie bodov
programu tak, ako sú uvedené v zápise. Členovia program odsúhlasili a vedením schôdze
poverili p. Lindera.

K bodu č. 2 – Vyznamenanie zaslúžilých členov
 Predseda SSOŠZ B. Delej a člen VV P.Osuský odovzdali ocenenia 4 členom SSOŠZ za
ich prínos pre rozvoj športového a olympijského zberateľstva
Ocenení boli pp. J. Petrásek (ČR), P. König, E. Smažák, I. Banás
 Vyznamenaní si prevzali plaketu s Čestným uznaním SSOŠZ a publikáciu spoločnosti
„Slovenské olympijské memorabílie“

K bodu č. 3 – Plán činnosti SSOŠZ na obdobie 2014/2015
 Plán činnosti predložil člen výboru SSOŠZ p. Osuský
 Vyzdvihol viaceré aktivity, ktoré spoločnosť pripravuje, predovšetkým:
- vydávanie personalizovaných známok k úspechom slovenského športu
- vydávanie príležitostných pečiatok, ako spomienku na významné športové osobnosti,
ale aj výročia
- spolupráca so SOV pri vydávaní olympijských odznakov
- organizovanie výmenných stretnutí zberateľov v SR a cesty na stretnutia do zahraničia
- skvalitnenie informovanosti členov prostredníctvom webovej stránky spoločnosti

K bodu č. 4 – Správa o činnosti SSOŠZ za obdobie 2013/2014
 Správu predniesol predseda SSOŠZ B. Delej
 Zdôraznil zaktivovanie činnosti SSOŠZ, predovšetkým prácu VV
 Podarilo sa rozšíriť počet členov na 35, chýba však zastúpenie mladšej generácie
 SSOŠZ zorganizovala zájazd pre svojich členov do Lausanne na výmenné stretnutie
zberateľov a návštevu olympijského múzea
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 Spoločnosť vydala v uplynulom období 2 personalizované známky k zvoleniu F.
Chmelára za člena exekutívy Európskych olympijských výborov a k zisku zlatej
medaily A. Kuzminovej na ZOH v Soči (pre členov spoločnosti za 9,50 € max. 3 kusy)
 Zabezpečila krst známky k ZOH v Soči na bratislavskom hrade pri príležitosti zloženia
sľubu členov olympijskej výpravy na ZOH
 V spolupráci s SOV sa podieľala na vydaní 2 odznakov k ZOH v Soči a 2 plagátov
s logami 205 národných olympijských výborov
 Predseda spoločnosti sa zúčastnil na zakladajúcom kongrese Svetovej spoločnosti
olympijských zberateľov (AICO) v Lausanne, kde bol zvolený do 5-členného
výkonného výboru ako pokladník. K tejto udalosti pripravila aj osobitnú pečiatku
s karikatúrou bývalého vynikajúceho futbalistu a trénera „Jima Šťastného“
 Spoločnosť zabezpečila pre každého svojho člena odznaky vydané SOV (2 ks) a
plagáty s logami NOV (2 ks)

K bodu č. 5 – Správa revíznej komisie SSOŠZ
 Správu predniesol predseda RK SSOŠZ p. König
 Konštatoval, že hospodárenie spoločnosti prebehlo v zmysle rozhodnutí VV SSOŠZ i
platných ekonomických predpisov, daňové priznanie bolo podané v termíne.
Hospodárenie je k dispozícii k nahliadnutiu pre členov na adrese spoločnosti.
Spoločnosť ukončila hospodárenie za minulý rok so ziskom 1006 Eur. Náklady
spoločnosti boli 5487 Eur, výnosy 6493 Eur, z toho tržby z predaja materiálu 6180
Eur a príjmy z členských príspevkov 313 Eur. K dnešnému dňu je na účte spoločnosti
celkom 978,47 Eur.

K bodu č. 6 – Informácia zo zakladajúceho zasadnutia AICO
 Informáciu podal predseda SSOŠZ B. Delej, ktorý bol delegátom za našu spoločnosť
 SSOŠZ sa stala jedným z 19 zakladateľov AICO zo 17 štátov sveta
 Bol zvolený nový zakladajúci výbor spoločnosti, kde predsedom spoločnosti sa stal
Poliak Roman Babut a Branislav Delej bol zvolený za člena výboru s funkciou
pokladník

K bodu č. 7 – Informácia o výmenných stretnutiach zberateľov v Gödölö a v Bratislave
 Informáciu podal predseda SSOŠZ B. Delej
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 Tradičné medzinárodné výmenné stretnutie zberateľov v maďarskom kúpeľnom
mestečku Gödölö sa uskutoční 20.9.2014 (sobota) a následne 21.9.2014
v bratislavskom Dome športu na Junáckej ul. 6 od 8,00 hod. Očakáva sa účasť
zberateľov z 15 krajín
 V prípade záujmu SSOŠZ zorganizuje cestu mikrobusom do Gödölö
 V Dome športu budú mať členovia SSOŠZ k dispozícii stôl bezplatne

K bodu č. 8 – Diskusia
V. Jankovič: požiadal všetkých členov spoločnosti, aby prispievali aktuálnymi informáciami
na webovú stránku spoločnosti, aby sa zvýšila informovanosť o aktivitách SSOŠZ. Členovia
majú možnosť dávať aj námety na vydanie príležitostných pečiatok. Zatiaľ na r. 2015 sú
navrhnuté pečiatky k 30. výročiu výstupu čs. výpravy na Mont Everest a k 90. výročiu
organizovaného stolného tenisu na území Slovenska
B. Delej: vyzval členov spoločnosti, ktorí tak doteraz neurobili, aby po schôdzi uhradili ročný
členský príspevok do SSOŠZ (10 €) a prevzali si dva odznaky zo ZOH v Soči. Na r. 2014 SOV
plánuje vyrobiť odznak k II. OH mládeže v Nan Jingu (členovia SSOŠZ ho dostanú).

K bodu č. 9 – Návrh uznesenia
 Návrh uznesenia predložil člen výboru SSOŠZ Z. Kríž
I. VČS SSOŠZ schvaľuje
a) Správu o činnosti SSOŠZ za obdobie 2013/2014 prednesenú B. Delejom
b) Správu revíznej komisie SSOŠZ prednesenú P. Königom
c) Plán činnosti SSOŠZ na obdobie 2014/2015 prednesený P. Osuským
II. VČS SSOŠZ berie na vedomie
a) Informáciu z rokovania AICO v Lausanne podanú B. Delejom
b) Informácie o príprave stretnutí zberateľov v Gödölö a v Bratislave podané B.
Delejom
c) Vyznamenanie členov SSOŠZ: pp. J. Petráska, P. Königa, E. Smažáka a I.
Banása
III. VČS SSOŠZ ukladá Výkonnému výboru spoločnosti
a) napĺňať plán činnosti SSOŠZ a zvýšiť počet členov
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K bodu č. 10 – Ukončenie
Predseda SSOŠZ B. Delej poďakoval členom spoločnosti za účasť a ich podiel na činnosti
SSOŠZ a zaželal úspešné výmeny, resp. nákupy na BZD a šťastný návrat domov.

Bratislava, 9.6.2014
Zapísal: Zdenko Kríž
Overil: Branislav Delej
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