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

Zápisnica č. 2/2014 z rokovania Výkonného výboru SSOŠZ
konaného dňa 20.05.2014 v reštaurácii Kozia brána v Bratislave
Prítomní: pp. Delej, Osuský, Jankovič, Linder, Kríž
Program: 1. Otvorenie
2. Príprava výročnej členskej schôdze SSOŠZ
3. Návrhy na vyznamenanie členov SSOŠZ
4. Príprava kongresu AICO v Lausanne
5. Rôzne
K bodu č. 1 - Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda SSOŠZ p. Delej. Konštatoval, že výbor spoločnosti sa
schádza opäť v kompletnom zložení a že jeho členovia si aj napriek pracovnému vyťaženiu
našli čas na dobrovoľnú prácu v prospech SSOŠZ.
K bodu č. 2 – Príprava výročnej členskej schôdze SSOŠZ
VV SSOŠZ sa jednomyseľne zhodol, že výročná členská schôdza SSOŠZ sa uskutoční počas
Bratislavských zberateľských dní 6. 6.2014 od 16,00 hod. v bratislavskej Inchebe (konkrétne
miesto bude zreteľne vyznačené).
VV SSOŠZ navrhuje nasledovný program schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti SSOŠZ za obdobie 2013/2014 (p. Delej)
3. Správa revíznej komisie SSOŠZ (p. Kőnig)
4. Plán činnosti SSOŠZ na obdobie 2014/2015 (p. Osuský)
5. Ocenenie členov SSOŠZ (pp. Delej, Kríž)
6. Diskusia

7. Záver (p. Delej)
 Schôdzu bude viesť p. Linder, miestnosť pre cca 30 osôb zabezpečí p. Jankovič,
pozvánku pre členov pripraví p. Kríž, distribuuje ju p. Linder.
 SSOŠZ má podľa aktuálneho zoznamu 55 členov, z ktorých k termínu schôdze VV
SSOŠZ uhradilo členský príspevok na rok 2014 iba 26 členov. Ostatní tak môžu urobiť
pred začiatkom VČS.
 Každý riadny člen dostane na VČS obidva odznaky SOV vydané k ZOH 2014 v Soči.
Členovia, ktorí si dodatočne uhradia členský príspevok za rok 2013 dostanú aj
odznaky SOV vydané k EYOF 2013 v Utrechte, resp. Brašove.
 Na členskej schôdzi si môžu riadni členovia zakúpiť za zvýhodnenú sumu
personalizovaný ÚTL vydaný SSOŠZ k zvoleniu D. Bartekovej do MOV, k zvoleniu Fr.
Chmelára do EOV a pri príležitosti zisku zlatej medaily A. Kuzminovej v biatlone na
ZOH v Soči. Za zvýhodnenú cenu možno zakúpiť maximálne 3 kusy personalizovanej
známky.
 Zápis z VČS SSOŠZ spracuje p. Kríž, overovateľom bude p. Delej
K bodu č. 3 – Návrhy na vyznamenanie členov SSOŠZ
Po diskusii sa VV SSOŠZ zhodol v návrhu na ocenenie štyroch členov spoločnosti, ktorým
bude na VČS odovzdaná pamätná plaketa a publikácia „Slovenské olympijské memorabílie“
vydané SSOŠZ a SOV.
Vyznamenanie si prevezmú:
 Igor BANÁS – za dlhoročnú úspešnú výstavnícku činnosť
 Pavol KÖNIG – za dlhoročnú výnimočnú propagáciu olympizmu prostredníctvom
odznakov
 Jaroslav PETRÁSEK (ČR) – za dlhoročné priateľské vzťahy a spoluprácu so
slovenskými zberateľmi
 Ervín SMAŽÁK – za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti športového a olympijského
zberateľstva
Vyznamenania (v skle) zabezpečí vo Victory s.r.o. p. Kríž a publikácie p. Delej
K bodu č. 4 – Príprava kongresu AICO v Lausanne
Dňa 22.5.2014 sa uskutoční v Lausanne zakladajúci kongres AICO (Medzinárodnej
asociácie olympijských zberateľov)
 za SR sa na kongrese na náklady usporiadateľa (MOV) zúčastní predseda SSOŠZ

 p. Delej, ktorý kandiduje aj do VV tejto organizácie (na päť miest vo VV je 10
kandidátov)
 Dňa 23.5.2014 bude v Lausanne diskusia pri okrúhlom stole o budúcnosti
olympijského a športového zberateľstva
 V dňoch 24.-25.5.2014 sa uskutoční v Lausanne oficiálna burza olympijských
memorabílií
 SSOŠZ organizuje prostredníctvom CK PAXTRAVEL v spolupráci s českými
zberateľmi autobusový zájazd do Lausanne, vedúcim je p. Ondraška (účasť 17 osôb)
K bodu č. 5 – Rôzne
 VV SSOŠZ plánuje k BZD zabezpečiť v spolupráci so Slovenskou poštou príležitostnú
pečiatku: Leopold „Jim“ Šťastný, ktorú budú môcť zberatelia získať v priestoroch
Incheby
 SSOŠZ pripraví na BZD v spolupráci s www.postoveznamky.sk stánok, kde budú
k dispozícii záujemcom o.i. produkty SSOŠZ, resp. bude prítomný aj niektorý
z významných slovenských olympionikov. Pri stánku bude aj sklenená výstavná vitrína.
 Aj v budúcnosti spoločnosť hodlá vydávať príležitostné pečiatky k významným
udalostiam, resp. jubileám s tým, že sa bude zameriavať na všetky športy a prednosť
budú mať osobnosti slovenského športu
 SOV plánuje v r. 2015 vydať odznaky k I. zimným OH mládeže v Adalbergu a
Európskym hrám v Baku
 Personalizované známky budú vydané podľa úspešnosti slovenských športovcov, resp.
k významným jubileám športov
 SSOŠZ plánuje v období 2014/2015 minimálne 3 zasadnutia VV a 21.9.2014 v Dome
športu tradičné výmenné stretnutie zberateľov, ktoré sa uskutoční deň po stretnutí
olympijských a športových zberateľov v maďarskom meste Gődőlő
 VV SSOŠZ zhodnotil aktuálnu webovú stránku spoločnosti a konštatoval, že je
potrebné ju zmodernizovať a aktualizovať. Touto činnosťou poveril svojho člena V.
Jankoviča a odsúhlasil mu jednorazovú odmenu 120 €
 VV SSOŠZ schválil, že personalizované ÚTL a iné poštové produkty odpredá so
ziskom tretej strane (FilaNotes), ktorá ich bude distribuovať širokej verejnosti – podľa
reálneho záujmu.
Zapísal: Z. Kríž
Overil: B. Delej
Bratislava, 22. 05. 2014

