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

Zápisnica č. 1/2016 z rokovania Výkonného výboru SSOŠZ
konaného dňa 13.06.2016 v reštaurácii u Daňováka v Bratislave
Prítomní: pp. Delej, Osuský, Linder, Špilák, Kríž (za VV), König, Adžič, (za DR)
a Jankovič (hosť)
Ospravedlnená: p. Arnoldová
Program:1. Voľba predsedu a podpredsedu SSOŠZ
2. Plán činnosti na najbližšie obdobie
3. Rôzne

Na svojom 1. zasadnutí sa zišiel novovzniknutý VV SSOŠZ tak, ako bolo
oznámené na VČS, spoločne s novozvolenou dozornou radou, prizvaný bol aj bývalý
člen VV SSOŠZ p. Jankovič.

K bodu č. 1 - Voľba predsedu a podpredsedu SSOŠZ
Za predsedu SSOŠZ bol jednomyseľne zvolený doterajší predseda SSOSŽ a pokladník
AICO p. Delej. Za podpredsedu bol takisto jednomyseľne zvolený doterajší podpredseda p.
Osuský.

K bodu č. 2 – Plán činnosti na najbližšie obdobie
 VV SSOŠZ poveril p. Jankoviča vedením webstránky SSOŠZ, ktorá bude presmerovaná
na webstránku „Poštové známky“. Webová stránka bude obhospodarovaná bezplatne,
doménu bude SSOŠZ platiť a doterajší webhosting bude zrušený.
 p. Jankovič sa zaviazal pokračovať v obhospodarovaní stránky a členom VV SSOŠZ
pošle návrh novej stránky SSOŠZ na odsúhlasenie.

 SSOŠZ vydá v spolupráci s magistrátom Košíc personalizovanú známku a dve pečiatky
pri príležitosti akcie Košice - mesto športu. Návrhy na portréty 6 najvýznamnejších
športovcov z histórie Košíc dodá Olympijský klub Košice (p. Švajlen). Za SSOŠZ bude
patronovať p. Osuský, ktorý zabezpečí, aby sa na personalizovanej známke objavilo aj
logo SSOŠZ a socha maratónca v Košiciach a logo akcie Košice – mesto športu.
Organizátorom v Košiciach odporúčame aj vydanie CDV v spolupráci so Slovenskou
poštou.
 SSOŠZ vydá po OH personalizovanú známku s vyobrazením slovenských medailistov
z Ria.
K bodu č. 3 – Rôzne
 VV SSOŠZ schválil, že od 13.06.2016 dostane každý člen VV a DR zdarma jeden kus
personalizovanej známky. Ďalšie dve známky si môžu členovia SSOŠZ zakúpiť za
zvýhodnenú cenu 9,50 €. Pre nečlenov je cena personalizovanej známky 12,50 €.
Členovia SSOŠZ dostanú bezplatne aj po 1 kuse z odznakov vydaných SOV (okrem
účastníckych pre členov výpravy na OH).
 VV SSOŠZ schválil dotáciu 50 € raz ročne pre svojich členov, ktorí budú vystavovať
exponáty so športovým obsahom (na základe predložených dokladov) na oficiálnych
podujatiach.
 SSOŠZ má po VČS 37 riadnych členov.

Bratislava, 14.06.2016
Zapísal: Z. Kríž
Overil: B. Delej

