Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
www.ssosz.sk

Zápisnica z rokovania SSOŠZ č. 1/2018 konaného dňa 16. 04. 2018
v reštaurácii u Daňováka v Bratislave
Prítomní: pp. Delej, Osuský, König, Kríž, Špilák, Adžič, Linder
Program: 1. Hlavné úlohy na rok 2018
2. Príprava VČS SSOŠZ v r. 2018
3. Rôzne
K bodu č. 1 - Hlavné úlohy na rok 2018
 Rok 2018 je rokom osláv 25. výročia uznania Slovenského olympijského výboru
a z tohto dôvodu sa uskutoční viacero spoločných podujatí i vydanie niektorých
olympijských memorabílií.
 SSOŠZ si za hlavnú úlohu a svoj príspevok k 25. výročiu SOV stanovila 2. vydanie
publikácie „Olympijské memorabilie“.
 Základnú publikáciu doplnia pp. Osuský (filatelia) a B. Delej (odznaky a pamätné
mince).
 Celkový náklad bude 300 ks, z toho 50% odkúpi na základe predbežnej dohody pre
svoje potreby SOV.
 Z. Kríž upozornil, že VZ SOV dňa 27.04.2018 schváli pravdepodobne nové logo SOV,
v tom prípade to bude potrebné využiť aj v grafike knihy. Ak sa jeho schválenie
presunie na jeseň, využije SSOŠZ doterajšie logo.
 Členovia SSOŠZ sa zúčastnia na konferencii zberateľov v dňoch 22. 23.5.2018
v Bratislave, ktorú organizuje Slovenské olympijské a športové múzeum. Činnosť
SSOŠZ odprezentuje vo svojom príspevku p. Osuský.
 Predseda SSOŠZ p. B. Delej a člen VV p. V. Adžič sa v dňoch 6. – 8.9.2018 zúčastní
na svetovom stretnutí zberateľov v Los Angeles, kde bude aj zasadnutie exekutívy
AICO. Cena za jeden výstavný stôl je 325 USD.

K bodu č. 2 – Príprava VČS SSOŠZ v r. 2018
 Výročná členská schôdza sa uskutoční ako tradične - počas „Bratislavských
zberateľských dní“ v Inchebe v dňoch 1. – 2.6.2018. Bude mať štandardný program
a budú na ňu pozvaní všetci členovia SSOŠZ.

K bodu č. 3 – Rôzne
 V dňoch 8.-9.9.2018 sa v talianskom Udine uskutoční európske stretnutie zberateľov,
na ktorom budú svoje exponáty vystavovať zberatelia z Talianska, ČR a Chorvátska.
 Vdova po zosnulom členovi SSOŠZ K. Juhárym rozpredáva jeho zbierku, záujemcovia
sa s ňou môžu kontaktovať na „burze“ v DK na Vajnorskej ul. v Bratislave.

Bratislava, 23.04.2018
Zapísal: Z. Kríž
Overil: B. Delej

