Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Devínska cesta 92, 841 04 Bratislava, www.ssosz.sk

Zápisnica z výročnej členskej schôdze SSOŠZ
dňa 6.06.2015 v bratislavskej Inchebe počas BZD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Zhodnotenie činnosti SSOŠZ
3. Správa Dozornej rady SSOŠZ
4. Hlavné úlohy SSOŠZ na obdobie 2015/2016
5. Informácia o činnosti AICO
6. Diskusia
7. Uznesenie

K bodu č. 1 - Otvorenie
Výročnú členskú schôdzu Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov
otvoril a viedol jej predseda B. Delej. Dal schváliť program schôdze.
K bodu č. 2 – Zhodnotenie činnosti SSOŠZ
Činnosť spoločnosti od uplynulej výročnej členskej schôdze zhodnotil predseda SSOŠZ B.
Delej. Konštatoval, že v tomto období poklesla aktivita viacerých členov a nepodarilo sa
zabezpečiť ani dostatočné zdroje na rozvoj činnosti. SOV nevyčlenil pre SSOŠZ ani euro,
a tak sa hospodárenie skončilo stratou 1149 €. K Svetovej zimnej univerziáde vo V. Tatrách
a Osrblí sa podarilo vydať prítlačný lístok a 3 príležitostné pečiatky. Zberatelia dostali
k dispozícii aj pečiatku k jubileu výstupu horolezcov Demjana a Psotku na Mount Everest
a vyšla aj známka k jubileu skvelého hokejového brankára V. Dzurillu. Podarilo sa vydať
pečiatku k jubileu J. Stasneho. V spolupráci so SSOŠZ vydal SOV aj 4 odznaky (k
mládežníckym hrám v Nankingu, k zimnému EYOF vo Voralbergu, letnému EYOF v Tbilisi
a I. európskym hrám v Baku. Všetky tieto odznaky dostali členovia SSOŠZ bezplatne. V Dome

športu v septembri 2014 sa konalo výmenné stretnutie zberateľov, zamerané na odznaky. Časť
členov sa zúčastnila aj na vydarenom stretnutí zberateľov v Gödölö.
K bodu č. 3 – Správa dozornej rady SSOŠZ
Správu DR predniesol P. König. Konštatoval v nej, že hospodárenie SSOŠZ za r. 2014
bolo uzavreté podaním daňového priznania v termíne. Celkový výsledok hospodárenia bola
strata vo výške 1149 €. Náklady spoločnosti boli 840 €, výnosy iba 450 € za členské príspevky.
Komplexná dokumentácia v zmysle platnej legislatívy je uložená u predsedu SSOŠZ a po
dohovore možno do nej kedykoľvek nahliadnuť. V r. 2015 bol príjem z členského iba 24 €
(pred termínom VČS), keď príspevok zaplatili iba dvaja členovia. Na účet spoločnosti
pribudlo 1500 €, ktoré na žiadosť predsedu pridelil na rok 2015 SOV.
K bodu č. 4 – Hlavné úlohy SSOŠZ na rok 2015/2016
K uvedenej problematike vystúpil člen VV SSOŠZ p. Osuský. Upozornil, že o rok bude
výročná členská schôdza volebná a členovia by mali zvážiť návrhy na kandidátov do volieb.
Rok 2016 bude rokom olympijským a v takomto období zvykne pribudnúť väčšie množstvo
olympijských artefaktov. Vyjde aj športová známka pri príležitosti OH v Rio de Janeiro,
pravdepodobne so streleckým motívom. Tohto roku viazla spolupráca so Slovenskou poštou
a Pofisom, nepodarilo sa vydať prítlačový lístok ani príležitostnú pečiatku k I. európskym
hrám v Baku, hoci SSOŠZ získala od SOV bezplatne právo na využitie loga SOV k Baku.
Pokiaľ ide o odznaky, je v pláne vydanie účastníckeho odznaku do Ria a komerčného odznaku
slovenského olympijského tímu. Na september SSOŠZ pripravuje výmenné stretnutie
zberateľov v Bratislave, konkrétne priestory budú uvedené neskôr.
K bodu č. 5 – Informácia o činnosti AICO
Informáciu predniesol B. Delej, člen exekutívy AICO. Organizácia MOV zastrešujúca
všetkých zberateľov olympijských artefaktov slávila prvé výročie svojho vzniku. V pláne je
predstavenie nového loga AICO, ako aj spustenie zaujímavej webovej stránky. Celosvetové
stretnutie zberateľov bude 9. – 12.9.2015 v Lake Placide, zatiaľ je prihlásený len B. Delej, ale
šancu majú aj ďalší zberatelia.

K bodu č. 6 – Dikusia
 Člen VV SSOŠZ M. Linder uviedol, že vlani SSOŠZ evidovala 48 riadnych členov.
V tomto roku uhradilo členský príspevok iba 29 členov (tesne pred a počas VČS). Je
snaha rozšíriť členskú základňu, najmä o mladých zberateľov olympijských
memorabílií.
 I. Banás, člen SSOŠZ oznámil, že v r. 2016 bude v Žďári nad Sázavou československá
filatelistická výstava. Záujemci so stanovenou kvalifikáciou sa môžu prihlásiť.
 V. Jankovič, člen VV SSOŠZ informoval, že je možné zakúpiť si od spoločnosti
personalizované známky. K dispozícii sú personalizované tlačové lístky D. Bartekovej,
F. Chmelára a A. Kuzminovej.

K bodu č. 7 – Uznesenie
Na základe kompromisných návrhov VČS prijala nasledujúce riešenia - uznesenie:
VČS schvaľuje
a) Správu o činnosti SSOŠZ
b) Správu dozornej rady
c) Hlavné úlohy na obdobie 2015/2016
VČS berie na vedomie
a) Informáciu o činnosti AICO

Bratislava, 11. 06. 2015
Zapísal: Z. Kríž
Overil: B. Delej

