Dôvodová správa k návrhu stanov a volebného poriadku ZSF.
Na zasadnutí dňa 02. 03. 2019 Rada ZSF schválila návrh zmeny stanov, ktorých
prílohu tvorí volebný poriadok ( ďalej len stanovy ).
Potreba návrhu zmeny stanov vyplynula z požiadavky značnej časti členskej základne,
z nefunkčnosti finančných a informačných tokov a niektorých funkcií vo vzťahu k ZKF a
z nutnosti zosúladenia niektorých navzájom si odporujúcich ustanovení jestvujúcich stanov.
Najpodstatnejšou navrhovanou zmenou je zrušenie „krajských“ Združení klubov
filatelistov( ďalej len ZKF ), čoho dôvodom je najmä :
- dlhodobá nemožnosť financovania ZKF zo strany zväzu, čím vznikajú v účtovníctve
zväzu formálne záväzky, ktoré potom znemožňujú viesť vyrovnané hospodárenie a v
zásade znemožňujú schvaľovanie riadneho rozpočtu na kalendárny rok, takže zväz
dlhodobo funguje na báze rozpočtového provizória, čo má ďalšie negatívne dopady,
- jednoznačná požiadavka dvoch výborov ZKF (Bratislava a Západné Slovensko),
k čomu sa priklonil aj výbor ZKF pre Východné Slovensko, na zrušenie ZKF, keďže
neplnia funkciu, ktorá im bola stanovami určená,
- požiadavka značnej časti členskej základne z dôvodu nevyhovujúcej komunikácie a
neplnenia funkcie ZKF, ako aj z dôvodu považovania ďalšieho takéhoto medzistupňa
riadenia za zbytočný,
- z hľadiska územnosprávneho členenia je takéto delenie na kraje prekonanou
minulosťou, takže takáto štruktúra nemá ani formálno-právne opodstatnenie,
pričom súčasné členenie na vyššie územné celky by vyžadovalo až osem ZKF. KF,
v zmysle návrhu zmien stanov sa i tak, na báze dobrovoľnosti, môžu ľubovoľne
združovať, a to bez ohľadu na formálne územnosprávne členenie.
Znenie návrhu zmien stanov predpokladá zefektívnenie vedenia a riadenia zväzu, a to tak,
že ZKF z organizačnej štruktúry vypadnú, pričom ale zostane aj naďalej trojstupňové
rozhodovanie, keďže kompetencie ZKF prevezmú novozriadené orgány : do istej miery
Dozorná (predtým revízna komisia) a najmä Správna (predtým len Rada) rada, pričom
v prípade akýchkoľvek konaní vo zväze je Dozorná rada druhostupňovým (prvý stupeň je
obvykle výbor KF) orgánom. Taktiež sa zredukujú a jasne definujú počty funkcionárov na
5 (predtým 7) pre Správnu a na 3 (predtým neurčitý nepárny počet) pre Dozornú radu,
keď všetci funkcionári budú riadne volení snemom ZSF (predtým predsedovia ZKF boli
automaticky členmi rady ZSF a volení boli len predseda a dvaja členovia, čiže menšina
najvyššieho výkonného orgánu !!!). Stanovy v prípade záujmu, alebo potreby i tak
umožňujú KF sa ľubovoľne združovať a vytvárať tak väčšie či menšie komunity
prepojené na personálnej, organizačnej, záujmovej, teritoriálnej, alebo inej báze a po
prípadnom uplynutí dôvodu združenia sa, toto opäť zrušiť. Zrušenie ZKF už pre rok 2020
a nasledujúce obdobia umožní schváliť riadny rozpočet zväzu.
Niektoré doteraz platné ustanovenia stanov bolo treba zosúladiť, nakoľko sa navzájom
vylučovali, takže v návrhu zmien a novom znení už nie sú rozpory typu najmä :
- KF môžu založiť štyria členovia ... a inde ... výbor KF musí tvoriť päť až sedem
členov
- ZSF je združením slovenských filatelistov ... a inde ... členom sa môže stať občan
iného štátu
- Návrhy na členov najvyšších orgánov podávajú písomne dva mesiace vopred výročné
členské schôdze, snem ZKF, alebo Rada ZSF ... a inde ... predseda ZSF na sneme
vyzve delegátov na doplnenie kandidátky (pozn. pričom delegáti na to nemajú žiadny

mandát. Nový návrh zmeny stanov síce tiež uvažuje o takomto inštitúte-doplnenie
kandidátov delegátmi snemu, avšak len veľmi obmedzene, iba vo
výnimočnom prípade, že je ohrozená samotná existencia zväzu, čiže ak na sneme nie
je dostatok kandidátov na volené funkcie a ich nezvolenie by znamenalo zánik zväzu).
Ďalšou navrhovanou zmenou je ustanovenie konzultačného orgánu – Poradný zbor, ktorý
má využívať skúsenosti, schopnosti a vedomosti najmä už členov zväzu, ako odborníkov
a dlhoročných funkcionárov, ktorí nemajú byť v „prednej línii“, ale inak radi pomôžu, tak
aby bola zachovaná kontinuita činností.
V návrhu zmien stanov je tiež vyriešená otázka ako individuálneho členstva, tak členstva
mládeže, a to aj v nadväznosti na medzinárodné vystavovateľské kategórie, pričom je
zároveň umožnené po dosiahnutí veku 18 rokov, rozhodnúť sa pre riadne členstvo vo
zväze.
Ostatné ustanovenia návrhu zmien stanov doplňujú, precizujú a zosúlaďujú všetky
zapracované zmeny stanov s ich celkovým znením a dotknutými súvislosťami.

