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

Zápisnica z rokovania Výkonného výboru SSOŠZ
konaného dňa 14.03.2016 v reštaurácii u Daňováka v Bratislave
Prítomní: pp. Delej, Linder, Osuský, Jankovič
Ospravedlnení: pp. Kríž
Program: 1. Otvorenie
2. Informácie o záveroch z poslednej schôdze výboru spoločnosti
3. Web stránka spoločnosti
4. Členská schôdza spoločnosti
5. Výlet pre členov spoločnosti do Ždáru nad Sázavou
6. Účasť na výstave filatelie k OH Rio v Taliansku
7. Účasť na valnom zhromaždení AICO v Goteborgu
8. Záver

K bodu č. 1 - Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda SSOŠZ p. Delej, ktorý ospravedlnil člena výboru p.
Kríža, ktorý je PN.

K bodu č. 2 – Informácie o záveroch z poslednej schôdze výboru spoločnosti
 predseda informoval všetkých členov VV so závermi a úlohami prijatými na poslednej
schôdzi výboru, nakoľko vtedy neprítomní členovia VV nedostali zápis a neboli
informovaní o záveroch a prijatých úlohách – viď zápis zo schôdze VV zo dňa
16.12.2015

K bodu č. 3 – Web stránka spoločnosti
 Vojtech Jankovič navrhol výboru na schválenie, aby sa zrušil webhosting našej web
stránky www.ssosz.sk (a tým pádom sa nebude platiť ročný prenájom) a táto stránka
sa presmerovala na jeho stránku www.postoveznamky.sk. Na tejto stránke budú
kompletne poskytované všetky aktuálne informácie pre športových a olympijských
zberateľov
 O aktualizáciu stránky sa bude starať osobne Vojtech Jankovič bezodplatne!
 Výkonný výbor schválil návrh p. Jankoviča, odporučil mu realizáciu návrhu a žiada
všetkých členov spoločnosti o zasielanie aktuálnych príspevkov p. Jankovičovi

K bodu č. 4 –Členská schôdza spoločnosti
 V r. 2016 na VČS SSOŠZ sa v zmysle stanov spoločnosti musia uskutočniť voľby do
VV SSOŠZ a členov kontrolnej komisie na nové 4-ročné obdobie. VV rozhodol
zorganizovať výročnú členskú schôdzu spoločnosti počas Zberateľských dní
v Bratislave v piatok dňa 3.6.2016 o 16,00 hod. v Inchebe v priestoroch konania
výstavy. Výbor rozhodol preplatiť cestovné vlakom všetkým mimobratislavským
členom spoločnosti v plnej výške po predložení cestovného lístku. Najneskôr pred
začatím schôdze musia mať všetci členovia zaplatené členské na rok 2016 v sume 10
Eur. Možné je zaplatiť bankovým prevodom na účet spoločnosti alebo pred začatím
schôdze u p. Mariana Lindera. Členovia dostanú bezplatne odznak k ZOHM
Lillehammer 2016. Členovia môžu navrhnúť kandidátov do volieb. Pozvánka na
schôdzu s programom bude zaslaná členom v najbližších dňoch – pripraví B. Delej. V.
Jankovič zabezpečí miestnosť na schôdzu. M. Linder pripraví vyberanie členského
príspevku.

K bodu č. 5 – Výlet pre členov spoločnosti do Žďáru nad Sázavou
 VV SSOŠZ rozhodol zorganizovať pre členov výboru výlet na zberateľské stretnutie
do Žďáru nad Sázavou. Odchod z Bratislavy bude dňa 4.6.2016 vlakom o 6,00 hod.
a príchod v ten istý deň vo večerných hodinách. Všetkým členom bude preplatené
cestovné vlakom tam a späť v plnej výške. Organizačne bude výlet zabezpečovať p.
Linder.

K bodu č. 6 – Účasť na filatelistickej výstave k OH Rio 2016 v Taliansku
 VV SSOŠZ rozhodol o účasti p. Osuského a p. Lindera na filatelistickej výstave
blízko Ríma v dňoch 5. – 8. 5. 2016, kde budú prezentovať našu spoločnosť svojimi
vystavenými exponátmi. Náklady na cestu a ubytovanie hradí organizátor výstavy.

K bodu č. 7 –Účasť na valnom zhromaždení AICO v Goteborgu
 VV SSOŠZ schválil účasť p. Branislava Deleja na valnom zhromaždení AICO
v Goteborgu v dňoch 12. – 16. 5. 2016, kde bude aj opätovne kandidovať ako
nominant našej spoločnosti do výkonného výboru tejto medzinárodnej spoločnosti.

K bodu č. 8 – Záver
 Rokovanie VV SSOŠZ ukončil jeho predseda s návrhom na ďalšie stretnutie tohto
orgánu pred členskou schôdzou dňa 3.6. 2016 v Inchebe o 15,00 hod.

Bratislava, 14. 03. 2016
Zapísal: B. Delej
Overil: B. Delej

