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Zápisnica z Výročnej členskej schôdze SSOŠZ   

konanej  dňa  07.06.2019 v Inchebe v Bratislave-Petržalke 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny     

PROGRAM členskej schôdze Slovenskej spoločnosti olympijských a športových 

zberateľov 

1. Privítanie členov spoločnosti, otvorenie schôdze (B. Delej) 

2. Schválenie programu schôdze 

3. Správa o činnosti SSOŠZ za rok 2018 (B. Delej) 

4. Plán práce SSOŠZ na rok 2019 (B. Delej) 

5. Zhodnotenie 11. ročníka Medzinárodného stretnutia zberateľov v Bratislave (B. Delej) 

6. Informácie z WOCF Los Angeles 2018 a Varšava 2019 

7. Rôzne 

8. Záver 

                

 Rokovanie otvoril a viedol predseda Slovenskej spoločnosti olympijských 

a športových zberateľov  B. Delej.  

K bodu č. 2 – Schválenie programu schôdze  

 Prítomní členovia jednomyseľne schválili program výročnej členskej schôdze SSOŠZ.  

 

K bodu č. 3 – Správa o činnosti SSOŠZ za rok 2018 (B. Delej) 

 Informáciu predniesol predseda spoločnosti B. Delej. 

http://www.ssosz.sk/


 SSOŠZ pri príležitosti 25. výročia SOV vydala II. vydanie Olympijských memorabílií 

SOV.  

 Na medzinárodnom kolokviu Olympijského a športového múzea SOV v dňoch 22.-

23.5.2018 prezentoval činnosť SSOŠZ vo svojom vystúpení P. Osuský 

 Na volebnom zasadnutí AICO v Los Angeles sa zúčastnili B. Delej a V. Adžič. Vo 

voľbe do VV AICO uspel B. Delej, ktorý sa stal 1. viceprezidentom AICO (predtým 

bol 4 roky pokladníkom). 

 Výročná členská schôdza sa uskutočnila 1.6.2018 v bratislavskej Inchebe počas 

Bratislavských zberateľských dní. 

 V poradí už 11. ročník výmenného stretnutia zberateľov, ktorý organizuje každoročne 

SSOŠZ sa konalo 30.9.2018. Delegácia slovenských zberateľov sa zúčastnila 

29.9.2018 na „burze“ v Budapešti. 

 

K bodu č. 4 – Plán práce SSOŠZ na rok 2019 (B. Delej) 

 K 100. výročiu ČsŠK Bratislava (predchodca Slovana Bratislava) pripraví SSOŠZ 

personalizovanú známku + pečiatku. Obsah známky i pečiatky spracuje P. Osuský.  

 SSOŠZ zabezpečí odznaky spoločnosti v slovenskom a anglickom jazyku s využitím 

nového loga SSOŠV. 

  V dňoch 24. – 26.5.2019 sa uskutoční vo Varšave 25. Svetové stretnutie zberateľov. 

SSOŠZ podporí účasť každého svojho člena na stretnutí vo Varšave sumou 20 € za 

predpokladu, že bude mať uhradené svoje členské poplatky za r. 2014-2019 (účasť 

môže byť aj individuálna). 

 VČS SSOŠZ sa uskutoční opäť na Bratislavských zberateľských dňoch v Inchebe – 

dňa 7.6.2019 od 16,00 hod. 

 Slovenské stretnutie zberateľov bude 29.9.2019 v bratislavskom hoteli Nivy. 

 

  

K bodu č. 5 – Zhodnotenie 11. ročníka Medzinárodného stretnutia zberateľov 

v Bratislave (B. Delej) 

 29.9.2018 – Budapest 

 30.9.2018 – Bratislava 

 Hotel Nivy Bratislava 

 Nízka účasť zo Slovenska 

 Poľsko, Chorvátsko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, Srbia 
 

K bodu č. 6 – Informácie z WOCF Los Angeles 2018 a Varšava 2019 

 24.WOCF Los Angeles – Long Beach 

 6.9.- 8.9. 2018 

 Volebné valné zhromaždenie AICO 

 Nové zloženie výboru: 
 Christophe Ait_Braham  - President 

 Branislav Delej – 1st Vice President 

 Varšava – 24.-26.5.2019 WOCF 

 25 krajín 

 115 stolov 

 AICO EB zasadania výboru 

 Delej: Prezentácia projektu „Interaktívneho katalógu olympijských odznakov“ 

 Schválený na ďalšie jednanie pre MOV 

 



K bodu č. 7 – Rôzne  

 p. Ondráška sa informoval o konaní WOCF v roku 2020. B. Delej informoval, že 

jeden termín je počas konania OH v Tokiu a druhý možný termín je začiatkom 

septembra v Ríme (Taliansku). MOV musí rozhodnúť, ktorý termín zvolí. AICO 

preferuje konanie v Ríme. 

K bodu č. 8 – Záver 

 Predseda sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a vyzval ich k aktivitám 

propagujúcim našu činnosť. 

 

  

 

 

Bratislava, 09.06.2019 

Zapísal a overil: B. Delej 

 

 

 


