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Zápisnica č. 3/2019  zo zasadnutia  VV SSOŠZ   

konaného  dňa  16.09.2019 v reštaurácii Riviéra v Bratislave 

 

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

Program:   1. Kontrola úloh  

                  2. Príprava zahraničných aktivít členov  SSOŠZ  

                  3. Príprava stretnutia zberateľov v Bratislave 

                  4. Rôzne 

 

                

 Rokovanie VV SSOŠZ otvoril a viedol jeho predseda  B. Delej.  

K bodu č. 1 – Kontrola úloh   

 Členovia VV SSOŠZ vyvíjajú iniciatívu na získanie nových členov spoločnosti 

(platiacich členský príspevok i tzv. pridružených). Prihlášky  prijíma a registruje M. 

Linder. 

 Odznaky spoločnosti v slovenskom a anglickom jazyku budú hotové do konca r. 2019. 

 Dotlač  známkového listu  k 100. výročiu ŠK Slovan 20 ks bola realizovaná a zisk 

z odpredaja bude prínosom do pokladne SSOŠZ. 

 

K bodu č. 2 – Príprava zahraničných aktivít členov SSOŠZ  

 Členovia SSOŠZ sa do konca r. 2019 zúčastnia aktívne  ako vystavovatelia na týchto 

výstavách  a stretnutiach zberateľov v zahraničí: 

Liberec (filatelisti): pp. Jankovič, Dobrovodský, Sopko 

Budapešť (filatelisti): pp. Osuský, Linder 

Verona (filatelisti): pp. Linder, Bánas 

Budapešť (odznaky a iné): pp. König, Špilák, Kríž, Vasiľko 

 

 V dňoch 22. – 24.11.2019 sa uskutoční vo Verone  pri príležitosti  medzinárodného 

stretnutia zberateľov výjazdové zasadnutie VV SSOŠZ. V. Jankovič rezervuje 

ubytovanie pre 7 členov (na dve noci), presun sa uskutoční dvomi osobnými autami, 

resp. mikrobusom. 

http://www.ssosz.sk/


K bodu č. 3 – Stretnutie olympijských a športových zberateľov v Bratislave  

 Dňa 29.9.2019 sa v hoteli Nivy v Bratislave uskutoční stretnutie zberateľov (od 8,00 – 

12,00 hod.). Organizačne pri ospravedlnenej neúčasti B. Deleja ho garantuje P. Špilák 

(vrátane úhrady prenájmu), účastnícke diplomy SOŠV podpísané jeho prezidentom A. 

Siekelom odovzdá Z. Kríž.  

  

K bodu č. 4 – Rôzne  

 SSOŠZ dostala od Zväzu slovenských zberateľov pozvánku na 28.9.2019 na jeho valné 

zhromaždenie. Za SSOŠZ bol na toto podujatie delegovaný jej podpredseda P. Osuský. 

 

 

 

Bratislava, 17.09.2019 

Zapísal: Z. Kríž   

Overil: B. Delej 

 

 

 


