
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov 

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

 

Zápisnica  z  rokovania Výkonného výboru  SSOŠZ 

konaného  dňa 23.05.2016 v reštaurácii u Daňováka v Bratislave 

Prítomní: pp.  Delej, Linder, Jankovič, Kríž, Osuský 

Program:1. Otvorenie (p. Delej) 

         2. Informácie zo stretnutia zberateľov v Taliansku (pp. Osuský, Linder) 

   3. Informácie z VZ AICO v Göteborgu (p. Delej)  

   4. Príprava VČS SSOŠZ (členovia VV)   

   5. Košice – mesto športu, príprava filatelistického materiálu (pp .Delej, Osuský) 

   6. Rôzne 

 

K bodu č. 1 -  Otvorenie 

     Rokovanie otvoril a viedol predseda SSOŠZ  p. Delej, ktorý konštatoval, že o 11 dní počas 

Bratislavských zberateľských dní sa uskutoční volebná VČS SSOŠZ.  

K bodu č. 2 – Informácie zo stretnutia zberateľov v Taliansku 

 Informáciu podali členovia delegácie SSOŠZ pp. Osuský a Linder 

 V mestečku Borgo Faiti (120 km od Ríma) sa konalo stretnutie zberateľov 

olympijských a športových memorábilií spojené s výstavou 

 Slovensko reprezentovala filatelistická zbierka p. Osuského „Pre slávu športu“ (212 

listov a šerm na známkach p. Lindera 

 VV SSOŠZ odsúhlasil úhradu nákladov slovenských zástupcov za letenky (Bratislava-

Rím a späť) a za nadváhu 

 

 



K bodu č. 3 – Informácie z VZ AICO v Göteborgu  

 Informáciu podal p. Delej, člen exekutívy AICO 

 V Göteborgu sa konalo valné zhromaždenie AICO počas XXII. medzinárodného 

stretnutia zberateľov pod gesciou MOV (účasť vyše 120 zberateľov) 

 VZ AICO zhodnotilo pozitívne uplynulé 2-ročné obdobie a schválilo plán na ďalšie 2-

ročné obdobie 

 uskutočnili sa voľby do exekutívy AICO, prezidentom zostáva aj naďalej Poliak Babut 

a pokladníkom B. Delej 

 Svetové stretnutie zberateľov je na r. 2017 naplánované do Číny (vnútorné 

Mongolsko), r. 2018 do Talianska a v r. 2019 do Poľska (Varšava) 

 VV SSOŠZ odsúhlasil náhradu nákladov na cestu B. Delejovi 

 

K bodu č. 4 – Príprava VČS SSOŠZ 

 Výročná členská schôdza SSOŠZ sa uskutoční v piatok 3.6.2016 o 16,00 hod. 

v priestoroch Incheby počas Bratislavských zberateľských dní (rovnaký priestor ako 

vlani) 

 Členom SSOŠZ bola elektronicky, resp. listom zaslaná pozvánka a list predsedu 

SSOŠZ a bude im po doplnení obsahu listu poslaná v priebehu tohto týždňa ešte raz. 

Bude zverejnená aj na webovej stránke SSOŠZ. 

 Členovia  SSOŠZ neprejavili záujem o vystavenie svojich zbierok vzhľadom na slabé 

zabezpečenie stráženia výstavných priestorov. 

 O členstvo vo VV SSOŠZ sa budú z doterajších členov VV uchádzať pp. Delej, Linder, 

Osuský a Kríž. Z ďalších členov prejavil záujem p. Špilák. Do začiatku schôdze sa 

môžu prihlásiť aj ďalší členovia SSOŠZ. 

 Pred začiatkom schôdze bude p. Linder vyberať členský príspevok na r. 2016 a členom 

odovzdá odznak SOV (Lillenhamer 2016) 

 Pred schôdzou bude treba navrhnúť zloženie mandátovo-volebnej komisie (z 

prítomných členov, ktorí nekandidujú). Schôdzu bude viesť p. Delej, program bol 

schválený na predchádzajúcom zasadnutí VV SSOŠZ. Podklady na uznesenie pripraví 

p. Kríž 

 

K bodu č. 5 – Košice – mesto športu, príprava filatelistického materiálu 



 O prípravách tejto akcie informoval p. Delej. Rokoval s primátorom Košíc p. Rašim, 

ktorý prejavil záujem aj o propagáciu Košíc prostredníctvom filatelistického 

materiálu. 

 VV SSOŠZ navrhuje spracovať pečiatku a personalizovanú známku, ktorá by 

zobrazovala najvýraznejšie športové osobnosti v histórii Košíc, ako aj pomník 

maratónca. Návrh spracuje za SSOŠZ p. Osuský, personalizovanú známku s pečiatkou 

a budú k dispozícii v septembri na otvorenie európskeho týždňa športu, ktoré sa 

uskutoční práve v Košiciach. 

 

K bodu č. 6 – Rôzne 

 p. Jankovič poďakoval za spoluprácu svojim kolegom z VV SSOŠZ, ale vzhľadom na 

veľké pracovné zaťaženie nemôže sa v budúcnosti aktívne podieľať na práci SSOŠZ. 

 

Bratislava, 24.05.2016 

Zapísal: Z. Kríž   

Overil: B. Delej 


