
 
 

Zápisnica zo zasadnutia Rady Zväzu slovenských filatelistov 
 dňa 26. septembra 2020 v Bratislave 

 
Prítomní: 
1. RNDr. Pavol Lazar  
2. Ing. Zdeněk Baliga  
3. RNDr. Vojtech Jankovič 
4. MVDr. Milan Šajgalík 
5. MUDr. František Kováčik 
6. Ing. Jozef Vangel 
Neprítomní:  
7. Rastislav Ovšonka 
Pozvaní: 
8. Ing. Martin Polovka, za RK ZSF - ospravedlnený 

 
Zapisovateľ:  Iveta Valašková, Sekretariát ZSF 

  
1. Otvorenie, informácia o uznášaniaschopnosti, schválenie programu 
Predseda ZSF P. Lazar otvoril rokovanie a  uvítal členov Rady ZSF na 5. zasadnutí 
Rady ZSF. 
Skonštatoval, že Rada ZSF je uznášaniaschopná a schválila všetky  body 
programu.  
2. Schválenie  overovateľa zápisnice – bol jednomyseľne zvolený V. Jankovič  
3. Kontrola plnenia uznesení – predniesol P. Lazar.  
4. Návrhy na ocenenie členov ZSF – Rada prerokovala udeľovanie čestných 
odznakov ZSF. Boli schválené nasledovné návrhy na udelenie čestných 
odznakov:  
Ing. Martin Polovka, KF 51-09 Bratislava – Zlatý ČO ZSF 
Miroslav Škvarenina, KF 52-40 Partizánske – Strieborný ČO ZSF 
Ing. František Šmidovič, nečlen – Strieborný ČO ZSF 
Daniela Schmidtová, KF 51-28 Bratislava – Strieborný ČO ZSF 
MUDr. Juraj Štefák, KF 53-10 Dolný Kubín – Bronzový ČO ZSF 
Ivan Petrovič, KF 52-40 Partizánske – Bronzový ČO ZSF 
Vladimír Kerek, KF 52-40 Partizánske – Bronzový ČO ZSF 
5. Filatelistické výstavy – V. Jankovič podal podrobnú správu o aktuálnych 
výstavách. Uskutočnila sa Medzinárodná filatelistická výstava PRAGA  PICOLA 



2020, na ktorej sa za ZSF zúčastnil P. Lazar  s jednorámovým exponátom Aršík 
Bratislava 1937 – svetobežník, ktorý získal ocenenie – zlatú medailu. "Najbližšia 
výstava ÖVERBIA 2020 sa uskutoční v Rakúsku 2.10.-4.10.2020, výstava 
OSTROPA 2020 v Nemecku (M. Bachratý ako národný komisár ostáva) je 
preložená na  5.-8.6.2021, výstava LONDON 2020 vo Veľkej Británii (P. Lazar ako 
národný komisár ostáva) je preložená na 19. - 26. 2. 2022, výstava INDONESIA 
2020 v Indonézii (nebol vymenovaný národný komisár) je preložená na 4. - 9. 8. 
2022, výstava IPEX SOUTH AFRICA 2021 v Južnej Afrike (P. Lazar ako národný 
komisár ostáva) je preložená na 9. - 13. 11. 2021, výstava IBRA 2021 v Nemecku 
(nebol vymenovaný národný komisár) je preložená na 25. - 28. 5. 2023. Ďalšie 
výstavy zatiaľ bezo zmeny: NOTOS 2021 v Grécku (nebol vymenovaný národný 
komisár - P. Osuský odmietol) sa koná 19. - 22. 11. 2021, výstava 
HUNFILEX 20220 (navrhovaný národný komisár P. Csicsay) sa koná 31. 3. - 3. 4. 
2022, výstava HELVETIA 2022 vo Švajčiarsku (nebol vymenovaný národný 
komisár) sa koná 18. - 22. 5. 2022. Pôvodne svetová výstava CAPEX  2022 
v Kanade (navrhovaný národný komisár M. Ňaršík), bola preklasifikovaná na 
kontinentálnu výstavu FIAF len s uznaním (recognition) FIP - potrebné zistiť, či 
je možná účasť slovenských exponátov a vymenovanie národného komisára." 
Virtuálne výstavy – V. Jankovič požiadal o zaujatie stanoviska pre vytvorenie 
funkcie – generálny komisár pre virtuálne výstavy, ktorú by vykonával on. 
Výstava NITRA  2021  - informáciu podal M. Šajgalík, Rada ZSF vyslovila podporu 
k zorganizovaniu tejto výstavy.  
Chceme, aby sme organizovali súťažné výstavy, ale máme problém s porotcami, 
pretože by tam mali byť ľudia, ktorí majú odbornú kvalifikáciu. V. Jankovič 
navrhol p. Bedřicha Helma zo SČF, či by mohol byť našim porotcom a ďalej 
požiadal o mandát, aby mohol o tom komunikovať s p Vaníčkom. V. Jankovič 
ďalej informoval o postupe pri absolvovaní porotcovských skúšok (kandidátska 
práca, pôsobenie na dvoch výstavách ako pozorovateľ, na ďalšej ako hodnotiteľ 
atď., FIP skúšky atď).  
Rada ZSF schválila V. Jankovičovi mandát na uvedené jednanie so SČF. 
M. Šajgalík spomenul, že na Slovensku nám chýbajú noví  porotcovia a preto 
navrhuje dať výzvu do Spravodajcu ZSF na obsadenie týchto postov.   
Čo sa týka riešenia problematiky p. Stupku – informáciu podal P. Lazar. 
6. Vysporiadanie po ukončení činnosti ZKF Stredné Slovensko – Jozef Vangel, 
bývalý predseda ZKF Stredné Slovensko odovzdal dňa 26.9.2020 na sekretariáte 
ZSF zostatok hotovosti pokladne vo výške 30,12 Eur, účtovný denník a účtovné 
doklady, pečiatku a tlačivá diplomy ČO ZSF zo ZKF Stredné Slovensko. 
7. Informáciu o webovej stránke podal V. Jankovič. Navrhol vytvorenie 
virtuálnych aktivít v práci s mládežou v rôznych smeroch (možnosť i na 
vytvorenie projektov z dotácie ministerstva). Jozef Vangel uviedol vzory 



virtuálnej práce s mládežou (zo svojej praxe), na koľko COVID bráni v osobných 
stretnutiach, tvoria virtuálne exponáty pre ich potešenie i motiváciu. Je treba  
pomáhať deťom rásť, každý študent vníma ináč. Netreba deťom pre začiatok 
dávať tvrdé podmienky (exponáty aj nesúťažné, dať im podmienky i pre 
bádateľskú činnosť). Rada ZSF to zhodnotila kladne a súhlasne. V. Jankovič 
spomenul aj možnú spoluprácu s EXPONETOM. Je možnosť exponáty oskenovať 
a vystaviť ich virtuálne a on line sledovať. J. Vangel spomenul príklad 16-
ročného zanieteného mládežníka, ktorý má dvojrámový exponát, je to cesta, 
ako deti podchytiť a viesť ich k filatelii. V. Jankovič – mládež by mohla chodiť na 
stránku AUKRO? Dobre by bolo, ak deti naučíme vyhľadávať a naučíme ich aj 
jazyk. Ďalej sa hovorilo o odbornom seminári, ktorý by sa dal takto pripraviť.  
8. Rada ZSF ukladá vyzvať R. Ovšonku ohľadom predloženia Štatútu mediálnej 
komisie, Štatútu pre udeľovanie Ceny ZSF a ČO ZSF. 
9. Smernice pre vedenie knižnice ZSF vypracoval a predložil M. Šajgalík. 
Následne bola rozsiahla diskusia k predloženému materiálu, pripomienky 
predniesol predseda ZSF P. Lazar ohľadom technických záležitostí, k výške 
kaucie, evidencie, postupov a príp. pokuty vo výške obstarávacej ceny alebo 
trojnásobku ceny literatúry, príp. vychádzať z praxe v iných knižniciach. V. 
Jankovič predložil i návrh verzie na digitálnu knižnicu. Uviedol príklad FILASO. 
Ďalej sa spomenul vytvorenie študovne, ktorá by aj s knižnicou mohla byť aj 
v inom meste (napr. v Nitre). P. Lazar uviedol, že smernicu vníma ako 
rozpracovaný materiál, ktorým sa budeme naďalej zaoberať. 
10. Spracovanie databázy členskej základne ZSF - úloha bola uložená p. 
Ovšonkovi.  (Databázu spracoval sekretariát a už je cca na 90 % hotová). Úloha 
sa priebežne plní. 
11. Informáciu o aktivitách perfinárov podal F. Kováčik a materiál zaslal M. 
Šajgalík. Zaslal tiež zoznam perfinárov, ďalej informoval, že kvôli pandémii sa 
schôdza, ktorá sa mala konať 20.10.2020, neuskutoční. V. Jankovič dodal že 
v Spravodajcovi č. 3/2020 budeme predstavovať perfíny. 
12. P. Lazar podal podrobnú informáciu o rokovaní vedenia Zväzu slovenských 
filatelistov s predstaviteľmi Slovenskej filatelistickej akadémie a Spoločenstvom 
Svätý Gabriel. Bola konštatovaná snaha a vôľa všetkých strán na dobrú 
spoluprácu v budúcom období tak, ako doteraz. Z rokovaní okrem iného 
vyplynulo, že  by bolo veľmi vhodné zastrešenie všetkých filatelistických, 
prípadne aj iných zberateľských organizácií aby navonok vystupovali ako 
jednoliaty celok, čo by mohlo mať zásadný vplyv na rokovania (aj o financovaní) 
o aktivitách a ich podpore zo strany štátu. Ako príklad možno použiť dnes už 
Slovenský olympijský a športový výbor, ktorý zastrešuje všetky športy, čoho 
priamym dôsledkom bol vznik funkcie štátneho tajomníka pre šport na 
ministerstve školstva. Predbežne bolo vyslovené súhlasné stanovisko všetkých 



zúčastnených strán, pričom rokovania aj s ďalšími subjektmi budú pokračovať. 
Ďalej sa Rada ZSF zaoberala možnosťou členstva právnických osôb v ZSF, čo by 
mohlo byť jednou z možností dosiahnutia tohto cieľa. Právnickej osobe by ako 
členovi, nevyplývali s výnimkou členského, v podstate žiadne povinnosti, išlo by 
len o deklaratórny administratívny úkon, slúžiaci na prezentáciu vzájomného 
právneho vzťahu medzi jednotlivými subjektmi, ktorí by navonok potom mohli 
vystupovať jednotne ako jeden subjekt. Členovia rady diskutovali i o tom, že by 
sa museli zmeniť Stanovy ZSF a možno aj názov.  
13. P. Lazar podal podrobnú informáciu o rokovaniach s predstaviteľmi rôznych 
inštitúcií a ministerstiev, ako i o rokovaní s generálnym riaditeľom Slovenskej 
pošty, a.s. ohľadom Zmluvy so SP,a.s. a ďalšej spolupráce. 
14. Rada ZSF riešila otázku nominácie na predsedu Komisie mládeže ZSF, ktorá 
stále nebola obsadená. Rada skonštatovala, že najlepšie by bolo, keby sa 
funkcie opäť ujal J. Rančák, ktorý ju obetavo vykonával niekoľko rokov. Ten aj 
bol  viackrát oslovený J. Vangelom a F. Kováčikom, ale bezvýsledne. P. Lazar 
oslovil členov rady, kto by sa ujal tejto funkcie a M. Šajgalík vyslovil nakoniec 
súhlasné stanovisko, že prevezme funkciu predsedu tejto komisie.   
Následne Rada hlasovala a M. Šajgalík bol zvolený za predsedu Komisie 
mládeže ZSF.  
15. Priebežné plnenie rozpočtu ZSF a čerpanie z Projektov - Národný program 
aktívneho starnutia a Podpory a rozvoja mládeže ZSF  
K uvedenému bodu podal informáciu P. Lazar.  Informoval  členov Rady ZSF  
o podaných a prebiehajúcich aktivitách a projektoch. Predstavil všetky projekty 
podľa  požadovaných finančných prostriedkov klubov filatelistov z fondov 
ministerstva dopravy. Dotácie sú rozdelené do dvoch fondov – fond Národný 
program aktívneho starnutia a fond Podpora a rozvoj mládeže ZSF (projekty 
NPAS v prílohe). Do projektov NPAS bola zaradená ešte žiadosť Klubu 
filatelistov 54-06 Liptovský Mikuláš na usporiadanie filatelistickej výstavy vo 
výške 150,00 Eur.   
Rada ZSF jednomyseľne schválila uvedené projekty ako i doplnený projekt KF 
54-06 Liptovský Mikuláš vo výške 150,00 Eur.  
Ďalej bolo potrebné  prepracovať a pripraviť projekty na čerpanie finančných 
prostriedkov z mládežníckeho fondu. Bola rozvinutá rozsiahla diskusia 
o možnostiach čerpania týchto prostriedkov na rôzne účely, najmä potreba 
vzniku webu, vytvorenie podprojektu, vydanie publikácií pre mládež, vyplatenie 
autorských honorárov autorom za publikovanie „Naša mládež“ (800 Eur), 
zorganizovanie virtuálneho odborného seminára (1.500 Eur), ktorý by bol 
napojený na  
komunikačný mechanizmus, vznik webu pre mládež (2.700 Eur). Uverejniť tam 
aj bonusy, ktoré ZSF poskytuje (najvýhodnejší odber noviniek, poskytovanie 



členskej prémie, doručovanie časopisu domov do schránky atď.).  Rada poverila 
V. Jankoviča na prípravu projektu. 
16. Udelenie CENY ZSF za rok 2019 – Rada ZSF prijala  návrh na udelenie CENY 
ZSF za rok 2019 pre dlhoročného aktívneho člena ZSF, pána Ivana Tvrdého 
z Klubu filatelistov 52-51 Nitra.  
Rada ZSF menovala Komisiu pre udeľovanie Ceny ZSF v zložení: Z. Baliga – 
predseda komisie, členovia komisie – J. Vangel a F. Kováčik. 
Rada ZSF jednomyseľne schválila komisiu pre udeľovanie Ceny ZSF za rok 
2019. 
Komisia pre udeľovanie Ceny ZSF na rokovaní dňa 26.9.2020 prerokovala návrh 
na udelenie ceny  a jednomyseľne schválila udelenie Ceny ZSF za rok 2019 
pánovi Ivanovi Tvrdému z Hlohovca. (člen KF 52-51 Nitra). 
17. Rada prijala uznesenia podľa samostatnej prílohy. 
 

Zasadnutie ukončil a všetkým prítomným poďakoval za účasť predseda 
ZSF Pavol Lazar. Ďalšie zasadnutie Rady ZSF sa uskutoční dňa 5. decembra 2020. 
  
 
V Bratislave dňa 26.9.2020 
Zapísala: I. Valašková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


