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Zápisnica č. 2/2019  z rokovania  VV SSOŠZ   

konaného  dňa  08.07.2019 v kaviarnií Coffee House v Bratislave-Petržalke 

 

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

Ospravedlnený: p. Osuský                        

Program:   1. Otvorenie  

                  2. Hodnotenie VČS  SSOŠZ  

                  3. Informácia o členskej základni  SSOŠZ  

                  4. Vydanie nového odznaku  SSOŠZ 

                  5. Rôzne 

 

                

 Rokovanie otvoril a viedol predseda Slovenskej spoločnosti olympijských 

a športových zberateľov  B. Delej.  

K bodu č. 2 – Hodnotenie VČS  SSOŠZ  

 Výročnú členskú schôdzu SSOŠZ, ktorá sa konala v Inchebe pri príležitosti 

Bratislavských zberateľských dní 7.6.2019, zhodnotil B. Delej a svoje postrehy pridali 

aj ďalší členovia VV SSOŠZ. Zúčastnila sa na nej väčšina členov spoločnosti, ktorí sa 

podieľali na plnení úloh v uplynulom období. Okrem zhodnotenia aktivít SSOŠZ 

prebehla aj užitočná diskusia o ďalšom zameraní činnosti, ako aj o možnostiach 

rozšírenia členskej základne. Pozitívom bolo využitie sklenenej vitríny (zabezpečil V. 

Jankovič) na propagáciu zberateľských artefaktov členov spoločnosti. 

 

K bodu č. 3 – Informácia o členskej základni SSOŠZ  

 Informáciu podal pokladník  SSOŠZ  M. Linder. Konštatoval, že počas VČS zaplatilo 

členský príspevok na r. 2019 30 členov spoločnosti, ktorí si prevzali aj odznaky 

vydané v uplynulom období SOŠV. Celkovej je v SSOŠZ evidovaných 41 členov. 

 VV SSOŠZ sa zhodol v názore, že v budúcnosti bude evidovať aj tzv. neplatiacich 

členov, ktorí však nebudú mať hlasovacie právo, nebudú dostávať ani odznaky SOŠV 

http://www.ssosz.sk/


ani iné výhody členov spoločnosti.. Cieľom SSOŠZ je prekročiť hranicu 50 aktívnych 

členov. 

 

K bodu č. 4 – Vydanie nového odznaku SSOŠZ  

 V súvislosti so zmenou loga SOŠV došlo aj k zmene loga SSOŠZ, ktoré bolo 

spracované v rovnakej grafike, ako logá ostatných subjektov a zložiek SOŠV. 

 VV SSOŠZ sa zhodol na potrebe vydať nový odznak v dvoch verziách – zlatý 

v slovenskom jazyku a biely v anglickom jazyku – po 50 kusov. Odznaky by mali byť 

hotové v priebehu r. 2019. 

 

  

K bodu č. 5 – Rôzne  

 Známkový  list  k 100. výročiu I. ŠK Slovan mal medzi zberateľmi, ale aj fanúšikmi 

Slovana, veľký úspech, a preto VV SSOŠZ zabezpečí dotlač ďalších 50 kusov. Ich 

distribúciu zabezpečia  P. Osuský a V. Jankovič. 

 V. Jankovič informoval o snahe filatelistov integrovať všetky zberateľské organizácie 

do jednej aliancie, aby lepšie mohli presadzovať spoločne svoje záujmy a pripravovať 

výstavy (najlepšie prepracované zásady výstavníctva majú práve filatelisti). Výbor 

s touto ideou súhlasil pri ponechaní si svojej právnej subjektivity a vyhranenej oblasti 

zberateľstva. 

 Členovia SSOŠZ zameraní na filatelistickú oblasť sa zúčastnia v r. 2019 na výstavách 

v Budapešti, Liberci a Verone. 

 VV SSOŠZ pripraví možnosť svojho výjazdového zasadnutia v priebehu ME 

tematickej filatelie v dňoch 22.-24.11.2019 vo Verone (ECTP 2019). 

 V Jankovič pripraví námety na vydávanie publikácie so zberateľskou tematikou. 
 

 

 

 

Bratislava, 09.07.2019 

Zapísal: Z. Kríž   

Overil: B. Delej 

 

 

 


