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Zápisnica č. 1/2019  z rokovania  VV SSOŠZ   

konaného  dňa  21.01.2019 v reštaurácii u Daňováka v Bratislave 

 

Prítomní: pp.  Delej, König, Špilák, Osuský, Jankovič, Kríž                             

Program:   1. Privítanie členov VV a otvorenie schôdze 

                  2. Správa o činnosti  SSOŠZ za  r. 2018 

                  3. Plán práce SSOŠZ na r. 2019 

                  4. Zmena loga SSOŠZ 

                  5. Žiadosť o príspevok z SOŠV pre SSOŠZ na r. 2019 

                  6. Rôzne   

 

                

K bodu č. 1 -  Privítanie členov VV a otvorenie schôdze       

 Členov VV SSOŠZ v kompletnom zložení privítal jej predseda B. Delej. Zaželal 

všetkým úspešný nový rok a veľa zaujímavých prírastkov do zbierok.  

K bodu č. 2 – Správa o činnosti SSOŠZ za  r. 2018 

 Správu ústne predniesol predseda spoločnosti B. Delej a doplnili ho ďalší členovia 

VV. 

 SSOŠZ vlani, pri príležitosti 25. výročia SOV, vydala II. vydanie Olympijských 

memorabílií SOV. Publikácia sa stretla v zahraničí s pozitívnym obsahom, na 

Slovensku sa však kvôli slabej propagácii prakticky nepredáva. 

 Na medzinárodnom kolokviu Olympijského a športového múzea SOV v dňoch 22.-

23.5.2018 prezentoval činnosť SSOŠZ vo svojom vystúpení P. Osuský 

 Na volebnom zasadnutí AICO v Los Angeles sa zúčastnili B. Delej a V. Adžič. Vo 

voľbe do VV AICO uspel B. Delej, ktorý sa stal viceprezidentom AICO (predtým bol 

4 roky pokladníkom). 

 Výročná členská schôdza sa uskutočnila 1.6.2018 v bratislavskej Inchebe počas 

Bratislavských zberateľských dní, kde si členovia prevzali olympijské odznaky SOV, 

ktoré boli vyrobené od predchádzajúcej VČS. 

 V poradí už 11. ročník výmenného stretnutia zberateľov, ktorý organizuje každoročne 

SSOŠZ sa konalo 30.9.2018. Delegácia slovenských zberateľov sa zúčastnila 

29.9.2018 na „burze“ v Budapešti. 

 

 

http://www.ssosz.sk/


K bodu č. 3 – Plán práce SSOŠZ na r. 2019  

 K plánu práce SSOŠZ aktívne diskutovali všetci členovia VV 

 Vzhľadom na to, že rok 2019 nie je „olympijský“, je menej príležitostí na realizáciu 

olympijských memorabílií. 

 K 100. výročiu ČsŠK Bratislava (predchodca Slovana Bratislava) pripraví SSOŠZ 

personalizovanú známku + pečiatku. Obsah známky i pečiatky spracujú P. Osuský 

a V. Jankovič. Obidva produkty si budú môcť záujemcovia zakúpiť na Bratislavských 

zberateľských dňoch a budú ponúknuté aj predstaviteľom Fan klubu Slovan 

Bratislava. 

 SSOŠZ zabezpečí odznaky spoločnosti v slovenskom a anglickom jazyku s využitím 

nového loga SSOŠV. 

  V dňoch 24. – 26.5.2019 sa uskutoční vo Varšave 25. Svetové stretnutie zberateľov. 

CK Pax Travel organizuje v spolupráci s českými zberateľmi autobusový zájazd na 

trase Bratislava – Brno – Varšava a späť za 240 € (vrátane ubytovania s raňajkami). 

SSOŠZ podporí účasť každého svojho člena na stretnutí vo Varšave sumou 20 € za 

predpokladu, že bude mať uhradené svoje členské prípravky za r. 2014-2019 (účasť 

môže byť aj individuálna). 

 VČS SSOŠZ sa uskutoční opäť na Bratislavských zberateľských dňoch v Inchebe – 

dňa 7.6.2019 od 14,00 hod. 

 Slovenské stretnutie zberateľov bude 29.9.2019 v bratislavskom hoteli Nivy, deň 

predtým sa slovenskí zberatelia olympijských a športových memorabílií môžu 

zúčastniť na „burze“ v Budapešti. 

 

K bodu č. 4 – Zmena loga SSOŠZ  

 V súvislosti s transformáciou Slovenského olympijského výboru na VZ dňa 7.12.2018 

na Slovenský olympijský a športový výbor, bolo schválené nové logo novej strešnej 

organizácie slovenského športu – informoval Z. Kríž. Logo vzniklo  prepojením 

štátneho znaku SR a piatich kruhov a schválil ho aj MOV. Všetky subjekty združené 

v SOŠV budú mať logo v jednotnom dizajne – k logu bude pripojený názov 

organizácie. 

 SSOŠZ požiada sekretariát SOŠV o zabezpečenie vydania nového loga spoločnosti. 

 

K bodu č. 5 – Žiadosť o príspevok zo SOŠV pre SSOŠZ na r. 2019  

 VV SSOŠZ odsúhlasil žiadosť na sekretariát SOŠV o poskytnutie  príspevku na 

činnosť SSOŠZ na rok 2019 vo výške 3000 €.  

 

K bodu č. 6 – Rôzne  

 V roku 2019 plánuje SOŠV vydať 2 odznaky k EYOF v Sarajeve,  odznak 

k Európskym hrám v Minsku a odznaky SOŠV s novým logom. Členovia SSOŠZ ich 

dostanú po zaplatení čl. príspevku (odznaky z III. OHM v Buenos Aires, ktorý vyšiel 

po vlaňajšej VČS dostanú členovia v júni na tohtoročnej VČS). 

Bratislava, 22.01.2019 

Zapísal: Z. Kríž   

Overil: B. Delej 


