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

Zápisnica z rokovania Výkonného výboru SSOŠZ
konaného dňa 16.12.2015 v reštaurácii u Daňováka v Bratislave
Prítomní: pp. Delej, Linder, Kríž
Ospravedlnení: pp. Osuský, Jankovič
Program: 1. Otvorenie
2. Zhodnotenie činnosti SSOŠZ za rok 2015
3. Plán činnosti na r. 2016
4. Záver

K bodu č. 1 - Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda SSOŠZ p. Delej, ktorý ospravedlnil dvoch členov
výboru, konštatoval však, že vzhľadom na prítomnú nadpolovičnú väčšinu je rokovanie
právoplatné.

K bodu č. 2 – Zhodnotenie činnosti SSOŠZ za rok 2015
 Uplynulý rok, najmä od VČS SSOŠZ, zhodnotil jej predseda a doplnili ho členovia VV
 Hlavné úlohy SSOŠZ v r. 2015 splnila. Podarilo sa jej vydať plánované ÚTL, pečiatky
a v spolupráci so Slovenským olympijským výborom a Slovenskou poštou aj odznaky
a známky
 V r. 2015 vyšli z oblasti filatelie: ÚTL k Svetovej zimnej univerziáde v Osrblí a tiež tri
príležitostné pečiatky k tomuto podujatiu; pečiatka k životnému jubileu futbalového
trénera J. Šťastného; známka k jubileu V. Dzurillu; 4 odznaky (EYOF Voralberg,
EYOF Tbilisi, EH v Baku a ZOHM v Lillenhameri)

 členovia SSOŠZ sa zúčastnili na Zberateľských dňoch v Bratislave a na výmennom
stretnutí zberateľov v maďarskom Gödölö
 SSOŠZ usporiadala tradičné medzinárodné septembrové výmenné stretnutie
zberateľov v Bratislave, v „Hoteli 21“
 Počas Zberateľských dní v Bratislave sa uskutočnila VČS SSOŠZ (6.6.2015)
 Celkový počet členov SSOŠZ so zaplateným členským príspevkom na r. 2015 je 28

K bodu č. 3 – Plán činnosti SSOŠZ na r. 2016
 V r. 2016 na VČS SSOŠZ sa uskutočnia voľby do VV SSOŠZ a členov kontrolnej
komisie (pravdepodobne počas Zberateľských dní) na nové 4-ročné obdobie. Členovia
môžu navrhnúť kandidátov do volieb
 Rok 2016 je olympijský – uskutočnia sa v ňom Zimné OH mládeže v Lillenhameri
a OH v Rio de Janeiro. Tento fakt sa pravdepodobne prejaví aj na zvýšenom počte
olympijských artefaktov
 SSOŠZ pripraví opätovne v septembri výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave
a zájazd na podobnú akciu v Gödölö
 V dňoch 12. – 15.5.2016 sa uskutoční Svetové stretnutie zberateľov v Göteborgu
 Dňa 14.5.2016 sa uskutočnia voľby 3 členov do VV AICO. VV SSOŠZ navrhuje za
kandidátov do týchto volieb za SR opätovne B. Deleja, ktorý v súčasnosti vykonáva
funkciu pokladníka AICO (písomne zaslať do konca februára 2016)
 K športovým podujatiam VV SSOŠZ navrhuje vydať tieto zberateľské artefakty:
- ME v krasokorčuľovaní v Bratislave – príležitostnú pečiatku a ÚTL. Rokovať s OV
ME o pečiatke bude p. Kríž, o vydaní ÚTL p. Jankovič
- ME vo futbale vo Francúzsku – príležitostnú pečiatku a ÚTL. Rokovať so SFZ budú
o pečiatke i ÚTL pp. Jankovič a Osuský
- Košice – európske mesto športu – príležitostnú pečiatku. O pečiatke s primátorom
Košíc bude rokovať p. Delej
- OH v Rio de Janeiro – príležitostná pečiatka a ÚTL so slovenskými medailistami.
Rokovať o pečiatke a ÚTL bude bude s SOV p. Delej
- Slovenská pošta vydá k OH a Paralympiáde známku strelkyne, resp. stolného tenistu
- SOV vydá v spolupráci s SSOŠZ 2 odznaky k OH v Brazílii (odznak k ZOH mládeže
2016 bol vydaný už v r. 2015)

- Informáciu o stave hospodárenia SSOŠZ za rok 2015 preloží na najbližšom zasadnutí
VV SSOŠZ p. Delej
K bodu č. 4 – Záver
 Rokovanie VV SSOŠZ ukončil jeho predseda s návrhom na ďalšie stretnutie tohto
orgánu v polovičke januára 2016

Bratislava, 21. 12. 2015
Zapísal: Z. Kríž
Overil: B. Delej

