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

Zápisnica č. 4/2016 z rokovania Výkonného výboru SSOŠZ
konaného dňa 19.09.2016 v reštaurácii u Daňováka v Bratislave
Prítomní: pp. Delej, Osuský, Linder, Špilák, Kríž (za VV), König, Adžič, (za DR)
Ospravedlnená: p. Arnoldová
Program:1. Aktivity spoločnosti v poslednom období
2. Plán činnosti na najbližšie obdobie
3. Web stránka
4. Organizácia výstavy zberateľov v Bratislavskom múzeu
5. Správa o činnosti spoločnosti za roky 2012 - 2016
6.. Rôzne

K bodu č. 1 - Aktivity spoločnosti v poslednom období
Za posledné mesiace spoločnosť pripravila a vydala personalizovanú známku slovenských
futbalových legiend pri príležitosti Majstrovstiev Európy vo futbale. K dnešnému dňu boli
všetky známky predané.
K významnej udalosti „Košice – Európske mesto športu 2016“ naša spoločnosť pripravila
a vydala personalizovanú známku s portrétmi Košických olympionikov, ktorých navrhol
Košický klub olympionikov. Známka mala slávnostnú inauguráciu počas otváracieho dňa
a mesto Košice zakúpilo od spoločnosti 300 ks tejto známky.
Výbor spoločnosti sa dohodol, že vydá 1 personalizovanú známku, na ktorej budú zobrazení
všetci 4 olympijskí medailisti z OH Rio. Grafiku a vydanie známky zabezpečí Osuský, Delej
vyžiada od SOV (p. Libu) povolenie k vydaniu známky a povolenie od p. Sukupa s použitím
jeho fotografií.

K bodu č. 2 – Plán činnosti na najbližšie obdobie

 VV SSOŠZ bol informovaný svojim predsedom, že dňa 24. 9. 2016 sa uskutoční
Medzinárodné stretnutie zberateľov v Godolo, ktoré organizuje Maďarský olympijský
výbor. Účastníkom, členom SSOŠZ spoločnosť preplatí cestovné na túto akciu na
základe vystaveného cestovného príkazu.
 Dňa 25. 9. 2016 zorganizuje naša spoločnosť v hoteli Nivy už 9. ročník
Medzinárodného stretnutia olympijských a športových zberateľov. Delej pripraví
pozvánky a diplomy pre účastníkov, Špilák a Konig zabezpečia priestory v hoteli Nivy.
 K bodu č. 3 – Web stránka
 p. Jankovič presmeroval našu web stránku www.ssosz.sk na webstránku „Poštové
známky“. Webová stránka bude obhospodarovaná bezplatne, doménu bude SSOŠZ
platiť a doterajší webhosting bude zrušený.
K bodu č. 4 – Organizácia výstavy zberateľov v Bratislavskom múzeu
 p. Letenayová informovala mailom výbor spoločnosti, že v budúcom roku v októbri sa
v Bratislavskom múzeu uskutoční výstava slovenských olympijských a športových
zberateľov. VV navrhuje, aby p. Letenayová bola prizvaná na zasadanie
nasledujúceho výboru spoločnosti a spoločne odkomunikujeme podmienky výstavy.
 K bodu č. 5 – Správa o činnosti SSOŠZ za obdobie 2012 – 2016
 Vzhľadom na požiadavku SOV dodať do Výročnej správy SOV za roky 2012 – 2016
podklady o činnosti našej spoločnosti za uvedené obdobie, poveruje výbor spoločnosti
vypracovaním tejto správy p. Kríža a zaslanie tejto správy na SOV (p. Miler a p.
Souček) do 30. 9. 2016.
 K bodu č. 6 – Rôzne
 P. Delej oficiálne oznámil členom výboru spoločnosti svoje rozhodnutie kandidovať vo
voľbách za prezidenta Slovenského olympijského výboru. Členovia vyjadrili jeho
kandidatúre podporu.

Bratislava, 20. 09. 2016
Zapísal a overil: B. Delej

