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Zápisnica č. 1/2020  z rokovania  VV SSOŠZ 

konaného  dňa  10. 02. 2020 v reštaurácii Riviéra v Bratislave 

 

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

Ospravedlnený: p. König (PN)                             

Program:   1. Otvorenie  

                    2. Kontrola úloh 

                    3. Plán  SSOŠZ na r. 2020 

          

 

                

K bodu č. 1 -  Otvorenie  

 Členov VV SSOŠZ privítal na prvej schôdzi v r. 2020 jej predseda B. Delej. Členom 

spoločnosti odovzdal nové odznaky SSOŠZ (2 druhy – po 5 ks), tlačový list 

Basketbalového klubu Inter Bratislava a zaželal úspešný olympijský rok 2020.  

K bodu č. 2 – Kontrola úloh 

 SSOŠZ mala k termínu 31. 12. 2020  55 členov. Časť z nich už uhradila príspevky na 

r. 2020 (10 €) a ďalšia časť tak urobí do VČS, resp. počas výročnej členskej schôdze  

(pokladník p. Linder). 

 Účasť členov SSOŠZ na významných medzinárodných zberateľských podujatiach v r. 

2019: 

- Národná česká výstava – Liberec 2019 – ako vystavovatelia (filatelia) sa zúčastnili 

pp. Dobrovodský a Sopko a ako porotca p. Jankovič 

- Národná maďarská výstava HUNFILA 2019 – ako súťažiaci sa zúčastnili pp. 

Osuský a Linder a ako porotca p. Jankovič 

- Medzinárodný vystavovateľský veľtrh ECTP Verona – vystavovatelia pp. Linder, 

Banás, národný komisár Jankovič 

- Výmenné stretnutie zberateľov v septembri 2019 v Budapešti – účastníci pp. 

König, Špilák, Kríž 

http://www.ssosz.sk/


- Výmenné stretnutie zberateľov v septembri 2019 v Bratislave (hotel Nivy) – 32 

členov SSOŠZ a zahraničných zberateľov 

- Výročné stretnutie Zväzu slovenských filatelistov – oficiálne za SSOŠZ p. Osuský, 

zúčastnil sa aj p. Jankovič 

- Zrealizovala sa aj dotlač 20 ks TL Slovan Bratislava 

 

K bodu č. 3 – Plán  SSOŠZ na r. 2020  

 Výročná členská schôdza SSOŠZ sa uskutoční ako tradične počas Bratislavských 

zberateľských dní v piatok 5. 6. 2020 v Inchebe od 13,30 hod.  

 SSOŠZ pripraví do dvoch vitrín výstavku trojrozmerných zberateľských predmetov 

z oblasti športu a olympizmu. Jednotliví členovia môžu prezentovať najzaujímavejšie 

časti svojich zbierok. 

 SSOŠZ ocení za celoživotný prínos pre športové a olympijské zberateľstvo dvoch 

svojich členov pp. P. Königa a E. Smažáka. 

 SSOŠZ spracuje a vydá ÚTL pre SPV -  Tokio (zabezpečí p. Delej). 

 SSOŠZ spracuje a vydá po dohode s marketingom SOŠV ÚTL k otvoreniu 

Slovenského olympijského a športového múzea + OH v Tokiu  (preverí p. Kríž) 

 SSOŠZ zabezpečí pre svojich riadnych členov odznaky vydané SOŠV za r. 2020 (k 

OHM v Lausanne a OH v Tokiu – zabezpečí p. Kríž). 

 V dňoch 4. - 6. 9. 2020 sa uskutočnia  pri Ríme v Artene Svetové zberateľské dni. 

SSOŠZ zorganizuje podľa záujmu autobusový zájazd, resp. presun nízkonákladovou 

leteckou spoločnosťou. 

 SSOŠZ zberateľov sa 26. 9. 2020 zúčastní na medzinárodnom výmennom stretnutí 

zberateľov v Maďarsku a 27. 9. 2020 zorganizuje obdobné podujatie v Bratislave. 

 Celoročnou úlohou všetkých členov SSOŠZ je získavanie nových aktívnych členov 

spoločnosti, najmä z radov mládeže. 

 

 

 

 

 
Bratislava, 13. 02. 2020 

Zapísal: Z. Kríž   

Overil: B. Delej 


