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

Zápisnica
z rokovania výkonného výboru SSOŠZ konaného dňa 5.11.2013
v bratislavskej reštaurácii „U daňováka“
Prítomní: pp. Delej, Osuský, Linder, Jankovič, Kríž

Program: 1. Otvorenie
2. Hodnotenie Výročnej členskej schôdze SSOŠZ
3. Realizácia úloh SSOŠZ v najbližšom období
4. Rôzne
K bodu č. 1 - Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda SSOŠZ p. Delej. V rámci otvorenia privítal členov VV
SSOŠZ a vyslovil presvedčenie, že výbor bude aktívne realizovať hlavné úlohy spoločnosti
a vyvinie maximálnu snahu zapojiť do aktívnej činnosti aj ďalších členov.
K bodu č. 2 – Hodnotenie VČS SSOŠZ
 VV SSOŠZ konštatoval, že sa na VČS nepodarilo zabezpečiť väčšiu účasť členov ako aj
fakt, že diskusia o rozšírení členskej základne nepriniesla mnoho nových podnetov;
 Pravdepodobne SSOŠZ nedostala od p. Smažáka kompletný zoznam bývalých členov
SSOŠF a preto je potrebné doplniť zoznamy a osloviť najmä členov z radov
filatelistov;
 SSOŠZ listom vyzve p. Smažáka, aby vrátil propagačný materiál a exponát, ktorý
hradila v minulosti SSOŠF (zabezpečí p. Jankovič);
 Pri hodnotení publikácie ERVO 1992-2012 výbor SSOŠZ konštatoval, že autor
publikácie neoprávnene použil chránené logá Londýn 2012 a Soči 2014 – bez
schválenia našej spoločnosti, ktorej bol v tom čase členom;
 VV SSOŠZ poveril p. Deleja, aby v spolupráci s právnikmi pripravil zmluvu so SOV
a SPV o výhradnom používaní loga SOV a SPV pre účely tvorby zberateľských
predmetov - len pre SSOŠZ

K bodu č. 3 – Realizácia úloh SSOŠZ v najbližšom období
 Dňa 22.1.2014 od 11.00 hod. sa uskutoční na Bratislavskom hrade sľub olympionikov
– účastníkov ZOH v Soči. Okolo 13,00 h. sa v Hradnej reštaurácii uskutoční
inaugurácia olympijskej známkyk ZOH v Soči;
 Na tomto akte sa môžu zúčastniť členovia SSOŠZ (ktorí budú mať zaplatený členský
príspevok na r. 2014), výbor zabezpečí pre týchto členov oficiálnu pozvánku (z
bezpečnostných dôvodov nie je vstup voľný); zatiaľ prejavili o inauguráciu známky
záujem členovia VV SSOŠZ, ďalej P. Gašparík, I. Piačka, M. Vančo, J. Brichtová a P.
Ondraška. Záujemci sa záväzne prihlásia do konca r. 2013 u p. Deleja
 p. Jankovič osloví Slovenskú poštu, aby pripravila k tejto udalosti pečiatku, resp.
poštový lístok s prítlačou
 námet na poštovú pečiatku predloží p. Osuský
 zájazd do olympijského múzea MOV v Lausanne sa uskutoční v r. 2014 po oficiálnom
otvorení múzea. Na zakladajúcom kongrese AICO sa zúčastní delegácia SSOŠZ
(podľa ekonomických možností).
K bodu č. 4 – Rôzne
VV SSOŠZ rozhodol, že za členov spoločnosti prijme v budúcnosti aj zahraničných členov,
ale bez práva voliť a byť volení. Ostatné výhody a benefity budú mať rovnaké, ako riadni
členovia SSOŠZ.

Bratislava, 9.11.2013
Zapísal: Z. Kríž
Overil: B. Delej

