
                                                                     Zápisnica 

zo zasadnutia  Výkonného výboru Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov 

dňa 09. 12. 2012, reštaurácia Riviera 

 

Prítomní: B. Delej, P. Osuský, Z. Kríž, V. Jankovič, M. Linder 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Spolupráca s SOVa SPV 

3. Oslava 20. Výročia vzniku SOV  

4. Rozdelenie úloh členom výboru 

5. Rôzne  

 

K bodom programu:  

1. Rokovanie otvoril a viedol predseda SSOŠZ B. Delej 

 

2.  

Delej informoval, že jednal s prezidentom SOV p. Chmelárom a na SPV s p. prezidentom Riapošom 

a generálnym sekretárom p. Roškom. Obe organizácie majú záujem, aby ich naša spoločnosť zastupovala pri 

propagácii ich výborov vo forme vydávania filatelistických materiálov a vyjadrovanie sa k memorabiliám. Je 

nutné tento vzťah upraviť zmluvou o vzájomnej spolupráci, po vytvorení zmluvy ju predseda podpíše 

s prezidentmi SOV a SPV. 

Z: Jankovič a Linder pošlú Delejovi návrh zmluvy, po jej právnej úprave Delej zabezpečí podpísanie zmluvy 

T: do 15. 1. 2013 zabezpečiť zmluvu, do 30. 1. Podpis zmluvy 

 

 

3.  

Jankovič informoval o predjednaní s organizátormi 10. Bratislavských zberateľských dní, ktoré sa budú konať 7. 

– 8. 6. 2013 v Bratislavskej Inchebe možnosť prenajatia časti výstavnej plochy v hale D pre našu spoločnosť. 

V tomto priestore by sa zorganizovala výstava exponátov členov spoločnosti a boli by tam stoly pre výmenu 

olympijských a športových memorabilií. Predbežne by sme zarezervovali 74 stolov pre našu spoločnosť. 

Odhadovaná cena za prenájom je cca 5000 Eur. 

Ako ďalší príspevok spoločnosti by bolo vydanie korenšpodenčného lístku a špecializovanej známky k tomuto 

jubileu. 

Taktiež sme uvažovali o vydaní pamätnice SOV k 20. Výročiu vzniku pod hlavičkou spoločnosti, kde by boli 

uverejnené všetky filatelistické materiály vydané k OH počas rokov 1993 – 2013, všetky oficiálne odznaky 

SOV, mince, plakety, vlajky a iné memorabilia SOV. Náklad sa ráta 500 ks s tým, že 300 ks by bolo pre SOV 

a 200 ks pre členov spoločnosti a na predaj cestou našej spoločnosti. Predpokladané výdaje sú odhadované na 

5000 Eur. 

Z: Jankovič zarezervuje u organizátorov BZD rezerváciu stolov a priestoru podľa schváleného návrhu, Delej 

predjedná na OV možnosti financovania týchto projektov.  

T: do 31. 12. 2012 

 

4. 

Po vzájomnej dohode sa rozdelili úlohy výboru medzi jeho členov takto: 

Delej – vedenie ekonomickej agendy 

Osuský – propagácia spoločnosti navonok 

Linder – vedenie evidencie členskej základne, komunikácia s členskou základňou 

Jankovič – vedenie web stránky, propagácia do vnútra spoločnosti, aktualizácia informácií 

Kríž – administratívne úlohy, vedenie zápisníc, dokumentácie 

Z: všetci 

T: dlhodobo, priebežne 

 

5. 

Predbežne sme sa dohodli, že ďalšie zasadanie VV SSOŠZ bude dňa 11. 1. 2013 o 15,00 hod. v pracovni Zdenka 

Kríža v Dome športu na Junáckej ulici  

 

V Bratislave 16. 12. 2012 

zapísal: Delej 

 



Príloha k zápisu: 

Kontakt na členov VV SSOŠZ 

 
 

Branislav Delej: delej@sportmed.sk, tel.: 0902901030 

 

Peter Osuský: , peter.osusky@staremesto.sk, peter.osusky@yahoo.com,  tel.: 0910901207 

 

Zdenko Kríž: kriz@sport-fed.sk, tel.: 0905619602 

 

Vojtech Jankovič: vojtech.jankovic@gmail.com, tel.: 0908729017 

 

Marian Linder: marian.linder@yahoo.com, tel.: 0910427425 
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