
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov 

Devínska cesta 92, 841 04 Bratislava, www.ssosz.sk 

 

Zápisnica č. 2/2015  z  rokovania Výkonného výboru  SSOŠZ 

konaného  dňa 19.04.2015 v reštaurácii u Daňováka v Bratislave 

Prítomní: pp.  Delej, Linder, Jankovič,  Kríž 

Ospravedlnený: p. Osuský 

Program: 1. Otvorenie 

                2. Aktivity SSOŠZ k Svetovej zimnej univerziáde 

                3. Zberateľské dni v Bratislave 

               4. Príprava VČS  

               5. Rôzne                           

K bodu č. 1 -  Otvorenie 

     Rokovanie otvoril a viedol predseda SSOŠZ p. Delej.  

K bodu č. 2 – Aktivity SSOŠZ k Svetovej zimnej univerziáde 

     SSOŠZ pripravila k Svetovej zimnej univerziáde na Slovensku pre filatelistov 3 

príležitostné pečiatky (Hronec – biatlonista, Štrbské Pleso – skokan na lyžiach a logo SZU). 

Aj keď na zobrazení športovca, resp. okolia sa vyskytli drobné nedostatky, celkovo možno 

hodnotiť tieto aktivity pozitívne. 

K bodu č. 3 – Zberateľské dni v Bratislave  

     Zberateľské dni sú naplánované opäť v bratislavskej Inchebe v dňoch 5. – 6.6.2015. 

 SSOŠZ nebude mať tento raz vlastný stánok, ale očakáva maximálnu účasť svojich 

členov 

K bodu č. 4 –  Príprava VČS SSOŠZ  

 VV  SSOŠZ rozhodol, že výročná členská schôdza spoločnosti sa uskutoční 6.6.2015 

(sobota) o 12,00 hod. v priestoroch Incheby, počas zberateľských dní 



 V programe bude kľúčovým bodom zhodnotenie činnosti za uplynulé obdobie 

a stanovenie úloh na ďalší rok 

 VV SSOŠZ vyzýva svojich členov, aby uhradili členský príspevok na rok 2015 v sume 

10 € na účet spoločnosti č. 2629013780/1100, Tatra banka, a. s., Bratislava, alebo 

najneskôr osobne pred VČS 

 Členovia SSOŠZ dostanú 5 € poukážku na občerstvenie a odznaky SOV k I. Európskym 

hrám v Baku a letnému EYOF v Tbilisi 

 p. Jankovič preverí možnosť rezervácie časti priestorov zberateľských dní na výročné 

stretnutie členov SSOŠZ 

 p. Linder pripraví a distribuuje elektronicky pozvánku pre všetkých členov SSOŠZ 

 Všetci členovia VV SSOŠZ majú možnosť do konca apríla 2015 zaslať p. Delejovi 

návrhy na ocenenie členov SSOŠZ 

K bodu č. 5 –  Rôzne 

 p. Delej informoval, že daňové priznanie za rok 2014 bolo odoslané v termíne. Ku dňu 

členskej schôdze VV SSOŠZ má spoločnosť na svojom účte 120 €. 

 Členský príspevok 100 € (podľa veľkosti členskej základne) bol uhradený do AICO + 

25 € manipulačný poplatok banke.. 

 Celosvetové stretnutie zberateľov sa uskutoční 6. – 9.9.2015 v Lake Placide. Účastníci 

z Európy dostanú od organizátorov jeden výstavný stôl zdarma. Na stránke SSOŠZ 

bude zverejnený link na stránku tohto podujatia. 

 SSOŠZ si podala žiadosť na SOV o dotáciu na 3 000 € na svoju činnosť v roku 2015 

  SSOŠZ sa obráti na SOV so žiadosťou, aby pomohol komplexne zabezpečovať výrobu 

odznakov pre túto organizáciu 

 SSOŠZ požiada Slovenskú poštu o vydanie poštovného lístka s prítlačou k I. Európskym 

hrám v Baku 

 p. Kríž prerokuje s viceprezidentom SOV p. Millerom možnosť odpredaja publikácie 

„Memorabílie“ za 10 € pre oblasť činnosti SOV „Rozvoj olympizmu“ 

 Ďalšie zasadnutie VV SSOŠZ sa uskutoční koncom mája, termín bude upresnený 

 

Zapísal: Z. Kríž   

 Overil: B. Delej 

Bratislava, 22. 04. 2015 


