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

Zápisnica č. 1/2014

z rokovania výkonného výboru SSOŠZ konaného dňa 15.03.2014
v hoteli Jurki v Bratislave
Prítomní: pp. Delej, Jankovič, Linder, Kríž
Neprítomný: p. Osuský
Program: 1. Otvorenie
2. Obsah webovej stránky SSOŠZ
3. Príprava personalizovanej známky A. Kuzminovej
4. Tematický zájazd na zberateľský veľtrh v Lausanne
5. Zvolanie výročnej členskej schôdze SSOŠZ
6. Výzva na úhradu členských príspevkov SSOŠZ
7. Rôzne
K bodu č. 1 - Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda SSOŠZ p. Delej, ktorý spolu s ďalšími členmi výboru
zablahoželal p. Jankovičovi k 50. narodeninám a ocenil jeho úspešnú filatelistickú zbierku
„Bicykel –môj život“, ktorú prezentoval v hoteli Jurki filatelistickej verejnosti a s ktorou
získal Veľkú zlatú medailu na výstave v Brazílii.
K bodu č. 2 – Obsah webovej stránky SSOŠZ
 VV SSOŠZ konštatoval, že stránka zatiaľ nespĺňa predstavy výboru ani členov
spoločnosti. Poveril preto p. Jankoviča, aby pravidelne aktualizoval stránku
o najnovšie informácie z oblasti zberateľstva na Slovensku i vo svete
 adresa stránky: www.ssosz.sk
K bodu č. 3 – Príprava personalizovanej známky A. Kuzminovej
 VV SSOŠZ sa jednomyseľne zhodol, že zlatá medaila A. Kuzminovej na ZOH v Soči je
výnimočným úspechom slovenského športu a zaslúži si vydanie osobitnej
personalizovanej známky k tejto udalosti.

 Známku je potrebné pripraviť tak, aby mohla byť vydaná najneskôr do 10.4.2014, kedy
je naplánovaný „Gala večer SOV“ k ZOH 2014.
 K vydaniu treba zabezpečiť tieto úlohy:
p. Delej: osloviť grafika P. Bučeka a fotografa J. Súkupa, aby pripravili návrh
personalizovanej známky (bude obsahovať aj logá SSOŠZ a SOV),
p. Kríž: zistí kontakt na p. Kuzminovú a cez sekretariát SOV zabezpečí jej písomný
súhlas s vydaním tejto známky,
p. Jankovič: zabezpečí so Slovenskou poštou tlač známky a pečiatku pri príležitosti
„Gala večera SOV“ v náklade 100 – 150 kusov.
 Známka pre členov SSOŠZ bude stáť 9,50 € (maximálne 5 kusov), pre ostatných
12,50 €. Rovnaké ceny sú aj pre personalizované známky D. Bartekovej a
F. Chmelára, ktoré sú ešte v predaji SSOŠZ.
 Každá dodatočná dotlač vydávaná SSOŠZ musí byť schválená VV SSOŠZ.
K bodu č. 4 – Tematický zájazd na zberateľský veľtrh v Lausanne
 CK PAXTRAVEL Bratislava v spolupráci s SSOŠZ pripravuje tematický zájazd do
Lausanne na svetový olympijský zberateľský veľtrh 2014 spojený s návštevou
olympijského múzea. Zájazd sa uskutoční v dňoch 23. – 26.5.2014 autobusom.
Vedúcimzájazdu je P. Ondráška, cena za osobu 159 €.
K bodu č. 5 – Zvolanie výročnej členskej schôdze SSOŠZ
 VV SSOŠZ zvoláva výročnú členskú schôdzu spoločnosti na 6. júna 2014 o 16,00 hod.
v rámci Bratislavských zberateľských dní v Inchebe.
 Členovia SSOŠZ obdržia oficiálne odznaky slovenskej výpravy na ZOH v Soči.
K bodu č. 6 – Výzva na úhradu členských príspevkov SSOŠZ
 VV SSOŠZ vyzýva všetkých svojich členov, aby najneskôr do 6.6.2014 (vrátane)
uhradili členský príspevok na rok 2014.
K bodu č. 7 – Rôzne
 p .Delej požiada p. Smažáka o dodanie kompletného zoznamu členov spoločnosti
z minulých rokov.
 pečiatka k inaugurácii známky k ZOH v Soči nebola pripravená z technických
dôvodov.
 na zakladajúcom zhromaždení novej organizácie svetových športových a olympijských
zberateľov sa ako delegát za Slovensko zúčastní na náklady organizátora p. Delej.
Zapísal: Z. Kríž
Overil: B. Delej
Bratislava, 17. 03. 2014

