ZÁPISNICA
z 2. Snemu ZKF Sr ZSF konaného dňa 25. mája 2019 v Ružomberku
1.Zasadnutie 2. Snemu ZKF Sr ZSF otvoril predseda ZKF Sr Ing. Jozef Vangel, ktorý privítal
delegátov a pozvaných hostí. Minútou ticha si prítomní uctili pamiatku zosnulých členov
ZKF Sr. Predložil návrh programu rokovania 2. Snemu ZKF Sr a vyzval delegátov na jeho
pripomienkovanie. Nikto s delegátov k predloženému programu nemal pripomienky.
Verejným hlasovaním bol Program 2. Snemu ZKF Sr jednohlasne schválený. Predseda
ZKF Sr potom tlmočil delegátom a hosťom pozdrav od predsedu ZSF Miroslava Ňaršíka,
ktorý sa z rodinných dôvodov nemohol 2. Snemu ZKF Sr zúčastniť. Ospravedlnil delegáta
p.Šestáka z B. Štavnice z pracovných dôvodov.
2. Predseda ZKF Sr navrhol delegátom zlúčenie mandátovej a návrhovej komisie. Delegáti
toto zlúčenie verejným hlasovaním jednomyseľne schválili. Bol predložený návrh na
zloženie jednotlivých komisií .
Zapisovatelia zápisnice: Ing. Jozef Vangel CSc. a Ing. Josef Rančák.
Overovatelia zápisnice: PaedDr. Jozef Ośko, JUDr. Otto Gáťa.
Mandátová a návrhová komisia: predseda: Ladislav Hölc, členovia: Milan Tomko a Dušan
Škrovina.
Volebná komisia: predseda: MUDr. František Kováčik, členovia: Stanislav Helmeš, Ľubomír
Adamčiak.
Zapisovatelia, overovatelia, Mandátová a návrhová komisia, volebná komisia boli verejne
jednomyseľne schválené.
3. Správu o činnosti ZKF Sr za volebné obdobie 2015‐2018 predniesol predseda ZFF Sr
Ing. Jozef Vangel. V hodnotiacej správe podrobne zhodnotil koordinačnú činnosť, členskú
základňu, organizačnú činnosť KF a ZKF Sr (DFS, DFS Sr regiónu, Inaugurácie známok,
výstavy, burzy atď.) , činnosť klubovú, výstavnú, prácu s mládežou, spoluprácu s inými
orgánmi a organizáciami (SP.a.s., Poštovým múzeom, Ministerstvom, Filatelistickou
Akadémiou, Spoločenstvom Sv. Gabriel atď.) Zhodnotil aj prácu jednotlivých členov výboru
ZKF Sr, a členov Rady ZSF. V závere požiadal zástupcov KF, aby tlmočili jeho
poďakovanie členom KF za ich prácu v prospech ZKF Sr a ZSF.
4. Správu o hospodárení ZKF Sr ZSF za volebné obdobie 2015‐2018 predniesol hospodár
ZKF Sr Ing. Josef Rančák.
5. Správu revíznej komisie prečítal predseda revíznej komisie ZKF Sr MUDr. František
Kováčik. Uviedol, že výdaje boli adresované na konkrétne akcie usporiadané KF a ZKF Sr
vo volebnom období 2015-2019 v prospech ZSF.
6. Predseda mandátovej a volebnej komisie Ladislav Hölc konštatoval, že na 2. Sneme ZKF
Sr je prítomných 14 delegátov zo 17 pozvaných delegátov, čo reprezentuje 82,3 %
z pozvaných delegátov a 2 hostia. Mandátová a volebná komisia prehlásila, že 2. Snem
ZKF Sr je uznášania schopný.
Predložil návrhy z KF a ZKF Sr návrhy na kandidátov na predsedu ZKF Sr, členov Výboru
ZKF Sr a revíznej komisie ZKF Sr.
Predseda mandátovej a volebnej komisie vyzval kandidátov, aby sa vyjadrili k prijatiu
kandidatúry. Na predsedu ZKF Sr sa vzdal kandidatúry Ing. Josef Rančák, a na člena
výboru ZKF Sr JUDr. Otto Gáťa.
7. Predseda mandátovej a volebnej komisie predniesol návrh na kandidátov na delegátov na
2. Snem ZSF. JUDr. Otto Gáťa sa vzdal svojej kandidatúry.

8. Následne predložil návrhy na predsedu, členov Rady ZSF a revíznej komisie ZSF.
Ing. Jozef Vangel CSc. sa vzdal svojej kandidatúry na predsedu ZSF a Ing. Josef Rančák
na člena Rady ZSF.
Z pléna bol na predsedu ZSF navrhnutý Ing. Zdenek Baliga a na člena Rady ZSF Ing.
Zdenek Baliga. Prítomní delegáti s týmto návrhom jednoznačne súhlasili.
9. 50. výročie ZSF bolo pripomenuté poobhliadnutím sa JUDr. Otta Gáťu na obdobie vzniku
ZSF a jeho fungovanie. Zdôvodnil aj problematiku založenia Regionálnych združení a ich
potrebu a význam s pohľadu prepojenia najvyšších orgánov ZSF s členskou základňou
združenou v KF.
10.
Predseda ZKF Sr uviedol problematiku a genézu zmeny Stanov ZSF a Volebného
poriadku ZSF. Uviedol dôvody, ktoré boli uvedené na Rade ZSF pre vykonanie týchto
zmien (zrušenie ZKF). Uviedol, že Kluby filatelistov boli 2. návrhom (P. Lazara) uvedené do
nereálnej situácie, pretože už reagovali na výzvu predsedu ZSF na pripomienkovanie Stanov
ním vypracovaných. Vyjadril svoje dôvody prečo sa so zmenami
a zrušením ZKF
nestotožňuje tak, ako sa to zdôvodňuje (nefunkčnosť niektorých ZKF, nedostatok financií).
Navrhoval kompromis pri nedostatku financií: dotáciu na ZKF 10% z členského, aby sa
nahromadený dlh pre ZKF vynuloval, a začalo sa nulou, pri ponechaní súčasného stavu
ZKF(súčasných Stanov) a aby nefunkčné ZKF sa sfunkčnili.
Vyjadril sa aj k problematike odobratia 4% pre KF z odobratých noviniek. Uviedol, že je
to likvidácia malých KF, ktorých sú 4% jediným príjmom na ich činnosť a pri prijatí nových
Stanov nebudú mať ani finančné prostriedky na vyslanie delegáta na Snem ZSF. Navrhol,
aby KF mohli na Snem ZSF poveriť svojím mandátom iný KF, ktorý na Snem ZSF deleguje
svojho delegáta. Vyzval delegátov o vyjadrenie sa k tejto problematike. Delegáti s týmto
návrhom jednoznačne súhlasili..
Niektorí delegáti, ktorí zaslali svoje pripomienky k návrhu Stanov M. Ňaršíka reagovali,
že z ich množstva pripomienok nebola zohľadnená ani jedna, resp. jedna (JUDr. Gáťa,
PaedDr. Oško).
Delegáti sa nezaoberali návrhom stanov od Dr. Lazara. Ten en block odmietli! Uvádzali
jeho návrh len z dôvodu, ak by niekto chcel do súčasne platných stanov implantovať nové
komerčné názvy. Vyjadrovali sa len ku Stanovám predložených M. Ňaršíkom.
MUDr. Kováčik sa divil, prečo po 3 rokoch meniť Stanovy ZSF, vyzval filatelistov zo
Slovenska, aby si zachovali klasickú filateliu a nie prestížnu, a aby p.JUDr. Gáťa spracoval
Výzvu pre Radu ZSF.
Ing. Rančák konštatoval, že voľbu predsedu ZSF asi nezmeníme, ale treba dosiahnuť to,
že vo vedení ZSF budú mať riadne zastúpenie členovia z jednotlivých regiónov. Požadoval,
aby sa Stanovy nemenili a ostali súčasné. Bol proti zvyšovaniu členského, lebo to by
nevyriešilo zlú finančnú situáciu ZSF. Bol proti vytvorení prestížneho ZSF a vyčleneniu
filatelistov - svetových vystavovateľov.
JUDr. Gaťa varoval pred jednaním typu: Ja budem predseda, ale schváľte mi to a to.
Žiadal zotrvať na Stanovách terajších, ponechať ZKF, 7-člennú Radu, aby regióny mali
zastúpenie v Rade, a napokon nebolo zdôvodnené, prečo sa majú rušiť ZKF.
L. Hölc bol za to, aby dotácia pre ZKF zostávala už v regióne a neposielala sa na
Sekretariát a potom následne späť na región.
Na záver prečítal JUDr. Otto Gáťa „Výzvu delegátov ZKF Sr“ adresovanú Rade ZSF.
Predmetná výzva bola prijatá delegátmi 2. Snemu ZKF Sr jednohlasne. Výzva je prílohou
Uznesenia z 2. Snemu ZKF Stredoslovenského regiónu.

11. Predseda ZKF Sr predniesol krátky návrh plánu práce ZKF Sr na rok 2019. Predpokladá
sa, že rozbehnuté akcie (Inaugurácie, burzy, práca s mládežou a pod.) koordinované
ZKF Sr budú realizované. Prípadná ďalšia koordinačná činnosť sa doplní len v prípade
ponechania ZKF.
12. V rámci diskusie vystupovali postupne diskutujúci, ktorí sa vyjadrovali k rôznym
problematikám:
V. Gonda (KF Námestovo): sa vyjadril k námetom Slovenských poštových známok, kde
konštatoval, že sa každoročne vydávajú známky s rovnakým námetom. Uviedol, že za rok
2017 nedostali členské známky. Vyslovil problém práce s mládežou na školách, kde aj keď je
určitý záujem detí, pokiaľ nie je určitý ich počet nie je možné pracovať. Vyjadril sa aj
k problémom, ktoré mali pri Inaugurácií poštovej známky A. Bernolák.
JUDr. O. Gáťa (KF Bytča) pripomenul a odporúča Rade ZSF zaoberať sa otázkou 125.
Výročia organizovanej filatelie na Slovensku.
PaedDr. J. Oško (KF Liptovský Mikuláš) sa zaoberal nominálnymi hodnotami nových
Slovenských poštových známok, ktorých nominálna hodnota neustále rastie. Chýbali mu
hostia zo ZSF, z mesta a organizácií. Bol za zastúpenie krajov v 7 člennej Rade ZSF . Žiadal
snem, aby sa dohodol na návrhu na predsedu ZSF.
MUDr. F. Kováčik (KF Dolný Kubín) informoval o práci KF D. Kubín a pozval prítomných
na burzu v D. Kubíne.
KF v Bytči, L. Mikuláši, Ružomberku budú oslavovať výročia založenia KF. ZKF Sr ich aj
finančne podporí.
Pre výstavu JUNIORFILA 2019 poskytne ZKF Sr 2 vecné ceny pre vystavovateľov.
Obe podpory akcií (výročia, mládežnícka výstava) prítomní jednohlasne odsúhlasili.
13. Predseda mandátovej a volebnej komisie prehlásil, že všetci navrhovaný spĺňajú
požiadavky kladené na kandidátov do jednotlivých orgánov ZSF.
Požiadal volebnú komisiu, aby kandidátov, ktorí sa vzdali kandidatúry vyškrtol z volebných
lístkov.
14. Volebná komisia rozdala delegátom volebné lístky.
Nakoľko návrhy na predsedu ZKF Sr, výboru ZKF Sr, a Revíznu komisiu ZKF Sr majú taký
istý počet kandidátov, ako sa má voliť, predseda volebnej komisie podal návrh na verejné
hlasovanie. Návrh bol jednomyseľne prijatý. Boli vykonané verejné voľby a tajná voľba
delegátov na 2. Snem ZSF.
15. Prestávka s občerstvením. Komisia sčítala hlasy.
16.Predseda volebnej komisie vyhlásil výsledky volieb.
Delegáti zvolili:
Za predsedu ZKF Sr: Ing. Jozefa Vangela, CSc.
Za členov výboru ZKF SR: Ľubomíra Adamčiaka, Ladislava Hölca, Ľudovíta Kopinca, MUDr.
Františka Kováčika, Ing. Josefa Rančáka, Milana Tomka.
Za členov Revíznej komisie ZKF Sr: Vladimíra Gondu, Jána Gyniča, Stanislava Helmeša.
Následne sa konali tajné voľby delegátov na 2. Snem ZSF. Po sčítaní hlasov predseda
volebnej komisie vyhlásil zvolených delegátov nasledovne:
Delegáti na 2. Snem ZSF:
Ľubomír Adamčiak, Ján Gynič, Ladislav Hölc, MUDr. František Kováčik, PaedDr. Jozef
Oško, Ing. Josef Rančák, RNDr. Marián Šťasný, Ing. Jozef Vangel, CSc.
Náhradník: Dušan Škrovina
Návrh kandidátov na predsedu ZSF: Miroslav Ňaršík, Ing. Zdenek Baliga.
Návrh na člena Rady ZSF: Ing. Zdenek Baliga, Ing. Jozef Vangel, CSc.
Návrh na člena Revíznej komisie ZSF: Ladislav Hölc

17. Predseda mandátovej a návrhovej komisie predniesol návrh na Uznesenie z 2. Snemu
ZKF Sr. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
18. Na záver predseda ZKF Sr poďakoval všetkým prítomným za konštruktívne a vecné
rokovanie. Požiadal delegátov, aby členom KF tlmočili jeho poďakovanie za vykonanú
činnosť v prospech ZSF. Poďakoval KF Ružomberok za zabezpečenie dôstojných
podmienok na rokovanie 2. Snemu ZKF Sr. Na záver vyhlásil 2. Snem ZKF Sr. za ukončený.
V Ružomberku 25.5.2019
Zapisovatelia: Ing. Josef Rančák, Ing. Jozef Vangel,CSc.
Overovatelia: JUDr. Otto Gáťa, PeadDr. Jozef Oško

UZNESENIE
z 2. Snemu ZKF Sr ZSF konaného dňa 25. mája 2019
v Ružomberku
I. Berie na vedomie
1. Správu o činnosti ZKF Sr ZSF za volebné obdobie 2015 až 2018
2. Správu o hospodárení ZKF Sr ZSF za volebné obdobie 2015 až 2018
3. Správu RK ZKF Sr ZSF za volebné obdobie 2015 až 2018

II. Navrhuje
za predsedu ZSF
Miroslav Ňaršík
Ing. Zdenek Baliga
do Rady ZSF
Ing. Jozef Vangel, CSc.
do RK ZSF
Ladislav Hölc

III. Schvaľuje
1.Predsedu ZKF Sr ZSF
Ing. Jozef Vangel, CSc.
2.Členov výboru ZKF ZsR ZSF
Ľubomír Adamčiak
Ladislav Hölc
Ľudovít Kopinec
MUDr. František Kováčik
Ing. Josef Rančák
Milan Tomko
3. Revíznu komisiu ZKF ZsR ZSF
Vladimír Gonda
Ján Gynič
Stanislav Helmeš
4. Delegátov s hlasom rozhodujúcim na 2. Snem ZSF
Ľubomír Adamčiak
Ján Gynič
Ladislav Hölc
MUDr. František Kováčik

PaedDr. Jozef Oško
Ing. Josef Rančák
RNDr. Marián Šťasný
Ing. Jozef Vangel CSc.
Náhradník
Dušan Škrovina
5. Návrhy na Stanovy a Volebný poriadok ZSF
Delegáti 2. Snemu ZKF Sr sa Stanovami ZSF predložené Dr. Lazarom podrobne
nezaoberali. Návrh en block odmietli.
6. Výzvu delegátov 2. Snemu ZKF Sr ZSF

IV. Ukladá
1. Napísať zápisnicu z rokovania 2. Snemu ZKF Sr ZSF
Zodpovední: zapisovatelia
2. Overiť zápisnicu z 2. Snemu ZKF Sr ZSF
Zodpovední: overovatelia zápisnice
3. Zúčastniť sa delegátom s hlasom rozhodujúcim na 2. Snemu ZSF
Zodpovední: delegáti s hlasom rozhodujúcim
4. Predložiť Výzvu delegátov 2. Snemu Združenia klubov filatelistov Sterdoslovenského
regiónu ZSF so sídlom v Žiline, Rade ZSF so sídlom v Bratislave.
Zodpovedný: predseda ZKF Sr

V. Ďakuje
1. Odstupujúcemu výboru ZKF Sr ZSF za jeho prácu vo volebnom období 2015-2019
2. KF Ružomberok za zabezpečenie dôstojných priestorov na uskutočnene 2. Snemu ZKF Sr
ZSF
3. Zvolený predseda ZKF ZsR ZSF Ing. Jozef Vangel, CSc. poďakoval odchádzajúcemu
výboru ZKF Sr ZSF za vykonanú prácu a požiadal novozvolený nový výbor na spoluprácu
v prospech Stredoslovenského regiónu a ZSF a organizovanej filatelia na Slovensku.
Poďakoval všetkým delegátom a hosťom za ich aktívnu účasť na rokovaní.
Zapísal: Ing. Jozef Vangel, CSc. a Ing. Josef Rančák
Overili: JUDr. Otto Gáťa a PaedDr. Jozef Oško

Výzva
delegátov 2. Snemu Združenia klubov filatelistov Stredoslovenského regiónu
ZSF so sídlom v Žiline, Rade ZSF so sídlom v Bratislave
Na zasadnutí 2. Snemu Združenia klubov filatelistov Stredoslovenského regiónu ZSF
(ďalej ZKF) uskutočneného 25. mája 2019 v Ružomberku, delegáti považujú za svoju
existenčnú povinnosť zaslať Rade ZSF na rokovanie a rozhodnutie na najbližšom
zasadnutí túto výzvu:
Združenie klubov filatelistov stredoslovenského regiónu zriadené na 1. Valnom
zhromaždení zástupcov klubov filatelistov regiónu v apríli 1995 v Žiline, od začiatku
koná v zmysle Stanov ZSF. Je to činnosť pre kluby filatelistov v regióne, ktoré
organizujú filatelistické podujatia a kde ZKF je spoluporiadateľom na propagovaní
filatelie desiatkami akcií. Zástupcovia ZKF osobnou účasťou a podľa možností
materiálne podporujú akcie filatelistov. Konkrétnosti obsahuje správa predsedu
ZKF Sr.

2. Snem ZKF stredoslovenského regiónu konaný v Ružomberku trvá na
stanovisku:
1. ponechať teraz platné Stanovy ZSF bez zmeny (nebolo preukázané, v čom nie sú
vyhovujúce).
Len v prípade naprostého väčšinového názoru na nutnosť zmeny platných Stanov
ZSF:
2. meniť návrh na nové Stanovy ZSF, ku ktorým sa vyjadrovali členovia ZSF na VČS
pripomienkami, t.j. meniť návrh na Stanovy predložený Radou ZSF v septembri 2018
tak, že regióny budú mať zástupcu v 5 člennej Rade ZSF.
3. Nezaoberať sa návrhom na zmenu Stanov ZSF zo zasadnutia Rady ZSF z 2. marca
2019. Len v prípade naprostého väčšinového názoru, na posudzovanie predmetného
návrhu rozhodnúť tak, že :
a) regióny musia mať zástupcu v 5 člennej Rade ZSF,
b) vypustiť článok 9 – Poradný zbor, ktorého základ nemusí mať základ v Stanovách
ZSF. Ide o orgán menovaný, nie volený, teda bez demokratického mandátu a ako
uvádza dôvodová správa návrhu Stanov, člen (nevolený) môže byť kooptovaný do
Rady ZSF, kde sú členovia volení.
c) ponechať tradičné názvy: Rada ZSF, Revízna komisia ZSF a pod., bez ich zmeny na
komerčné názvy.
4. V prípade, že Rada ZSF odmietne rozhodnúť, 2. snem ZKF stredoslovenského
regiónu trvá na tom, aby Výzva bola jedným z bodov programu 2. snemu ZSF.
Predmetná výzva bola prijatá jednomyseľne delegátmi
stredoslovenského regiónu ZSF uznesením 2. Snemu ZKF Sr.
Ružomberok 25.5.2019

2.

snemu

ZKF

Ing. Jozef Vangel, CSc.
predseda ZKF Sr

Odôvodnenie Výzvy:
Každé združenie či spoločenstvo sa snaží budovať sieť pobočiek pre ukotvenie alebo
zachovanie členstva. Je to úplne samozrejme, dané históriou i súčasnosťou. Zväz
slovenských filatelistov (ďalej ZSF) má regionálne orgány tradične od prvého
centrálneho orgánu na Slovensku - Zväzu slovenských filatelistických spolkov v roku
1943. V štruktúre orgánov ZSF, regionálne orgány - združenia klubov filatelistov ZSF
(ďalej ZKF) nie sú zbytočné a ani neodporujú zákonom, inak by ich Ministerstvo vnútra
SR, ktoré stanovy schvaľuje a registruje, neschválilo. Platné stanovy ZSF boli viackrát
doplňované, naposledy v roku 2015 a v roku 2016 MV SR nezistilo nijaké pochybenie.
ZKF napĺňajú spolu s klubmi filatelistov podstatu organizovanej filatelie na Slovensku.
Ak ZKF sú v niektorých regiónoch nefunkčné, spôsobil to jedine ľudský faktor, ktorý
zrejme nepochopil účel ZKF a zodpovednosť za ich riadenie. To neznamená, že ZKF
ako celok je zbytočný orgán ZSF. Výbor ZKF sa sám nezvolá. Konať musí
zodpovedný.
ZKF stredoslovenského regiónu bol činný. Zvolával sa výbor ZKF, riešil konkrétne
úlohy a nebolo ich málo. Nespoliehal sa na Radu ZSF. Správa o činnosti ZKF bola na

2. sneme ZKF podrobná a bola jednomyseľne prijatá všetkými delegátmi snemu so
záverom, že ZKF bolo bezprostredným pomocníkom v činnosti klubov.
Pre súčasnú situáciu v ZSF, keď zanikajú kluby filatelistov, bolo by nanajvýš
nerozumné zbavovať sa ZKF, hoci by bol aktívny hoci len jeden. Prečo sa nepozrieť v
záujme ZSF optikou, aby nečinné ZKF sa stali funkčné? Nad tým treba uvažovať. Nové
vedenie môže priniesť nové myšlienky. Zrušiť, je to najľahšie. Rade ZSF nesmie ísť o
to, aby povedané obrazne, pred domom mala peknú záhradku, ako "prestíž" na
reprezentovanie a za domom pole neorané. To pole sú kluby, ZKF, to sme my, to je
Zväz slovenských filatelistov. Spolutvorme a spoluzachovávajme. Existuje teda
alternatíva, preto žiadame Radu ZSF, aby jej dala šancu, aby sa ZKF snažila zachovať
a poskytnúť pomoc v obnovení činnosti.
Vítame veľkorysosť toho, kto chce pomôcť, ale zachovajme čo žije! Je známe z Múdrej
knihy: Ak zachránime jedného, zachránime všetkých! Umŕtvenie živého znamená
samolikvidovanie sa. K čomu nám bude prestíž jednotlivca, ak bude chýbať základ.
Kto nepotrebuje základ, nevie, čo je Zväz slovenských filatelistov v súčasnosti.
Okrem Rady ZSF vyzývame delegátov 2. snemu ZSF, aby uvážili čomu prospeje
myšlienka zrušenia ZKF. Je pre zväz nešťastná. Stretávanie sa je ľudská činnosť,
preto prestížne kluby majú v stanovách stretávanie sa raz v štvrťroku. Stretávanie sa
aj vo výbore ZKF je pre zväz len prospešné. Burzy prosperujú, lebo tam sa ľudia
stretávajú. Organizovaná filatelia sa má vzdať stretávania sa jej členov? Potom ozaj,
stačia už len burzy.
Žiadame Vás, vážení delegáti 2. snemu ZSF, zachráňte ZKF. Sú potrebné, len treba
oživiť ich činnosť a nie sa ich zriekať.

