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

Zápisnica č. 1/2015
z rokovania výkonného výboru SSOŠZ konaného dňa 11.01.2015
v reštaurácii U daňováka v Bratislave

Prítomní: pp. Delej, Linder, Osuský, Jankovič, Kríž
Program: 1. Otvorenie
2. Zhodnotenie uplynulého roka v činnosti SSOŠZ
3. Zámery v činnosti SSOŠZ v I. polroku 2015
4. Rôzne
K bodu č. 1 - Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda SSOŠZ p. Delej, ktorý zaželal členom výboru do
nového roku najmä dobré zdravie a úspešné prírastky do zbierok.
K bodu č. 2 – Zhodnotenie uplynulého roku v činnosti SSOŠZ
Činnosť spoločnosti stručne zhodnotil jej predseda p. Delej. Vyzdvihol aktivity SSOŠZ
ako aj iniciatívu členov výkonného výboru pri zabezpečovaní úloh. S najväčším
ohlasom sa stretlo vydanie personalizovanej známky k víťazstvu A. Kuzminovej na OH
v Soči, ale aj osobitná pečiatka k jubileu výstupu Demjána a Psotku na Mt. Everest.
Vzhľadom na nižšie príjmy poklesol stav na účte SSOŠZ z 680 € na začiatku roku na
260 € v jeho závere. Podrobné vyúčtovanie výdavkov bude predmetom VČS.
Spoločnosť mala v r. 2014 – 43 platiacich členov.

K bodu č. 3 – Zámery v činnosti SSOŠZ v I. polroku 2015
V r. 2015 SSOŽ zameria svoje aktivity najmä na Svetovú zimnú univerziádu na Štrbskom
Plese a v Osrblí, na bronzový úspech slovenských hokejistov na MS do 21 rokov a k 70.
jubileu narodenia legendárneho hokejového brankára V. Dzurillu. Členovia by mali dostať aj
3 olympijské odznaky vydané SOV k I. Európskym hrám v Baku, k zimnému EYOF
v Rakúsku/Lichtenštajnsku a letnému EYOF v Gruzínsku.
 SSOŠZ k SZÚ v spolupráci so Slovenskou poštou pripraví prítlač s logom SZÚ a tiež
pečiatku s profilom J. Petitjeana, zakladateľa športových súťaží vysokoškolákov a
vydá aj personalizovanú známku
 SSOŠZ vydá personalizovanú známku k úspešnému vystúpeniu hokejistov do 21 rokov
na MS v Kanade
 SSOŠZ pripraví pečiatku k 70. výročiu narodenia hokejového brankára V. Dzurillu
a v spolupráci so SOV, SZĽH a Slovenskou poštou uvedie známku V. Dzurillu
 SSOŠZ pripraví personalizovanú známku z I. EH v Baku s využitím portrétov
medailistov , logom SOV a SSOŠZ
 SSOŠZ požiadala SOV o príspevok 3.000 € na zabezpečenie svojich aktivít
K bodu č. 4 – Rôzne
 Na zasadnutí MOV v Monacu bola v decembri 2014 prijatá za uznaného člena MOV
AICO (spoločnosť združujúca olympijských a športových zberateľov, ktorej
zakladateľom bola aj SSOŠZ). Za uplynulý rok zaplatí SSOŠZ členský príspevok do
AICO 35 € a za r. 2015 50 €, v II. štvrťroku by už mala byť funkčná aj webová stránka
AICO.
 SSOŠZ bude naďalej pokračovať (v r. 2015) v zdokonaľovaní a dopĺňaní svojej
webovej stránky. Za jej vedenie odsúhlasil VV 10 € mesačne p. Jankovičovi
 VV SSOŠZ schválil na r. 2015 rovnaký členský príspevok jako doteraz – 10 €. Vyzýva
svojich členov, aby ho uhradili na číslo účtu 2629013780/1100 do 31.3.2015.

Zapísal: Z. Kríž
Overil: B. Delej
Bratislava, 13. 01. 2015

