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Zápisnica č. 2/2020 z rokovania VV SSOŠZ 

dňa 13.7.2020 v reštaurácii Meštiansky pivovar  v Bratislave 

 

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

 

Program: 1) Otvorenie 

                 2) Kontrola úloh 

                 3) Príprava VČS SSOŠZ a volieb 

     4) Rôzne 

 

 

K bodu č. 1 – Otvorenie 

 

     Predseda SSOŠZ B. Delej privítal členov VV po niekoľko mesačnej prestávke zapríčinenej 

pandémiou korona vírusu. Konštatoval, že v tomto období nás opustil predseda DR 

a spoluzakladateľ SSOŠZ  P. König. Väčšina členov VV sa zúčastnila osobne na rozlúčke 

s ním v bratislavskom krematóriu a SSOŠZ a SOŠV priniesli smútočný veniec. 

 

K bodu č. 2 – Kontrola úloh 

 

 Činnosť spoločnosti v I. polroku výrazne ovplyvnili opatrenia spojené s COVID-

19. Z tohto dôvodu sa VV rozhodol zrušiť na september 2020 plánované 

medzinárodné výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave  a realizovať ho až v r. 

2021 v rámci Bratislavských zberateľských dní. Pokiaľ p. Jankovič zabezpečí 

priestor a stoly pre vystavovateľov spoločnosti SSOŠZ už teraz na zberateľských 

dňoch v októbri, tak sa podujatie uskutoční aj tento rok. 

 Vzhľadom na odloženie OH v Tokiu o rok sa nerealizovala ani výroba odznakov 

SOŠV plánovaných k tomuto podujatiu. 

 Bratislavské zberateľské dni boli z júna presunuté na 16.-17.10.2020. Zámer 

prezentovať na nich vo dvoch vitrínach trojrozmerné zberateľské predmety 

z oblasti športu a olympizmu zostáva v platnosti a takisto aj zvolanie VČS. 

Ocenenie E. Smažáka a P. Königa (in memoriam) sa presúva tiež na október 2020. 

 Svetové zberateľské dni v Artene (Tal.) boli zrušené a tak sa neuskutoční ani 

plánovaný zájazd SSOŠZ. 

 Vydanie ÚTL k OH v Tokiu (po dohode s marketingom SOŠV) sa odkladá o rok. 

 

 



 

 

K bodu č. 3 – Príprava VČS SSOŠZ a volieb 

 

 Vzhľadom na uplynutie štvorročného mandátu na VČS v r. 2020 sa uskutočnia voľby 

do VV (5 členov) a DR (3 členovia) SSOŠZ. 

 Výročná členská schôdza SSOŠZ sa bude konať počas Bratislavských zberateľských 

dní v bratislavskej Inchebe 16.10.20250 o 14,00 hod. Pozvaní budú všetci členovia 

SSOŠZ (55). 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Voľba mandátovo-volebnej a návrhovej komisie 

3. Hodnotenie činnosti SSOŠZ za uplynulé obdobie + čerpanie rozpočtu 

4. Plán práce SSOŠZ na najbližšie obdobie + návrh rozpočtu 

5. Diskusia + odovzdanie ocenení 

6. Voľby do VV SSOŠZ a do DR 

7. Uznesenie 

8. Záver 

 

 Správu DR namiesto zosnulého P. Königa prednesie člen DR V. Adžič. 

 

 

4. K bodu č. 4 - Rôzne  

 

 B. Delej informoval o pripravovanom online zasadnutí GA AICO, na ktorom sa 

budú o.i. voliť dvaja noví členovia VV. SSOŠZ  uhradila členský poplatok do 

AICO vo výške 140 €. 

 SSOŠZ na základe rozhodnutia VV uhradí svojim členom cestovné (vlak/autobus) 

na výstavu SBĚRATEL (11.- 12.9.2020) v Prahe 

 VV SSOŠZ kritizoval rozhodnutie VV SOŠV o neudelení olympijského odznaku 

P. Königovi in memoriam 

 Ďalšie rokovanie VV SSOŠZ sa uskutoční 28.9.2020 o 17,00 hod. v Meštianskom 

pivovare v Bratislave. 

 

 

 

 

Zapísal: Z. Kríž 

Overil: B. Delej 

 

Bratislava, 17.7.2020 

 

 

 


