
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov 

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

 

Zápisnica  č. 2/2017 z  rokovania Výkonného výboru  SSOŠZ  

konaného  dňa 2.05.2017 v reštaurácii u Daňováka v Bratislave 

Prítomní: pp.  Delej,  Linder, Špilák,  König, Adžič 

Ospravedlnení: p. Arnoldová, p. Kríž, p. Osuský 

Hosť: p. Letenayová 

Program: 1. Otvorenie schôdze 

                 2. Informácia o organizácii 23. WOCF 2017 

                 3. Zberateľské dni v Bratislave 

                 4. Spoluorganizácia výstavy so Slovenským olympijským a športovým múzeom 

5. Organizácia Medzinárodného stretnutia olympijských a športových zberateľov v   Bratislave

  

6. 10 rokov SSOŠZ 

                 7. Rôzne 

                

K bodu č. 1 -  Otvorenie schôdze 

        Členov VV SSOŠZ a DR SSOŠZ ako aj hosťa zasadnutia a riaditeľku Slovenského olympijského 

a športového múzea privítal predseda SSOŠZ p. Delej.           

K bodu č. 2 – Informácia o organizácii 23. WOCF 2017 

 Delej informoval prítomných, že minulý týždeň informovali z Medzinárodného olympijského výboru členov 

exekutívy AICO o tom, že plánovaný organizátor 23. Ročníka svetového stretnutia olympijských zberateľov 

(Čína) sa vzdala možnosti organizovať toto stretnutie. 

 V dňoch 30.4. – 1.5.2017 sa konalo v Budapešti stretnutie členov exekutívy AICO (Babut, Delej) pri 

príležitosti prejednania možnosti konania Svetového stretnutia zberateľov v Budapešti. Záverom jednania 

bolo uznesenie, že maďarská spoločnosť zorganizuje toto stretnutie v Budapešti v priestoroch MABEOSZ 

v dňoch 1. -  3. 9. 2017, ak ich Maďarský olympijský výbor podporí. Ak by podporu nedostali, podujatie by 

zorganizovala naša spoločnosť v Bratislave, za čo sa zaručil p. Delej. Zároveň bola prijatá podmienka p. 

Deleja, že aj keď sa bude stretnutie organizovať v Budapešti, bude SSOŠZ oficiálnym spoluorganizátorom 

Fair. Konečné rozhodnutie vykoná MOV do 15. 5. 2017. 

K bodu č. 3 – Zberateľské dni v Bratislave  2017 

 V dňoch 2. – 3. 6. 2017 sa uskutočnia Bratislavské zberateľské dni v Inchebe. VV sa dohodol, že počas 

týchto dní usporiada dňa 2. 6. (piatok) členskú schôdzu SSOŠZ o 14,00 hod. v priestoroch výstavy. 

 P. Špilák zabezpečí priestor na konanie schôdze spoločnosti. 



 Prítomní členovia, ktorí zaplatili na rok 2017 členský príspevok 10 Eur (prípadne zaplatia pri registrácii,) 

dostanú 2 odznaky SOV (EYOF Erzurum a EYOF Györ). 

 P. Delej pripraví pozvánku na členskú schôdzu s programom, p. Linder ju rozošle členom (do 5. 5. 2017). 

 K bodu č. 4 – Spoluorganizácia výstavy so Slovenským olympijským a športovým múzeom  

 Riaditeľka SOŠM p. Letenayová informovala o príprave výstavy v Mestskom múzeu v Bratislave, ktorá 

bude venovaná oslavám 25. výročia vzniku SOV. Výstava sa bude konať v dňoch 7. 9. – 8. 10. 2017. 

 VV SSOŠZ na základe posúdenia a návrhu p. Letenayovej schválil vystavovateľov a zameranie ich zbierok 

takto: 

 Filatelia – spolu 15 rámov = 30 plôch. Vystavovatelia: pp. Osuský, Linder, Smažák, Sopko, Dobrovodský, 

Banas 

 Olympijské a športové odznaky: pp. Delej (Národné olympijské výbory, olympiády, IOC Session), Kríž 

(olympijské odznaky), Konig (hokej Kanada), Špilák (futbal), Adžič (futbal UEFA), Miler (moderný 

päťboj). 

 Mince a medaile – p. Mračnová (olympijské mince), p. Delej (účastnícke olympijské medaily) 

 Autogramy (p. Gajdoš) 

 Maskoti OH (múzeum) 

 Memorabilia (p. Souček) 

 Pri príležitosti vernisáže výstavy bude vydaný poštový lístok s logom organizátorov výstavy (SOV, 

olympijské múzeum, SSOŠZ, MŠVVaŠ) 

K bodu č. 5 – Organizácia Medzinárodného stretnutia olympijských a športových zberateľov v   Bratislave  

 Po dohode členov VV  budeme organizovať naše jubilejné 10. Medzinárodné stretnutie olympijských 

a športových zberateľov dňa 24. 9. 2017 v Múzeu mesta Bratislavy, kde sa bude konať aj naša výstava. 

 Na tomto stretnutí skúsime zorganizovať aj prednášku p. Hansa Eibela (Švédsko) k zberateľstvu 

a falzifikácii olympijských odznakov (zabezpečí Letenayová, Delej). 

K bodu č. 6 – 10 rokov SSOŠZ   

 V roku 2018 si pripomenieme 10. Výročie vzniku SSOŠZ. Pri tejto príležitosti sme sa dohodli, že urobíme 

odznak spoločnosti k 10. Výročiu (Delej, Konig) a filatelistický materiál (Linder, Osuský). Tento materiál 

bude k dispozícii pre členov aj zberateľov. Mylne som Vás informoval, že je to už tento rok. Tento rok 

zorganizujeme 10. stretnutie zberateľov, ale spoločnosť bola založená 12. 6. 2008, takže 10. výročie 

založenia „oslávime“ až budúci rok v júni. 

K bodu č. 7 – Rôzne   

 Ďalšie stretnutie VV plánujeme urobiť pred zberateľskými dňami (koniec mája, začiatok júna, alebo tesne 

pred členskou schôdzou – 2.6. o 13,00 v Inchebe). 

 

Bratislava, 3.05.2017 

Zapísal a overil: B. Delej 


