
Uznesenia  Rady ZSF schválené dňa 26. septembra 2020  

 

 

Rada ZSF 

- Berie na vedomie: 

1. Rokovania predsedu ZSF so : Slovenskou poštou, a. s. o zmluvných vzťahoch; 

Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podpore filatelistických 

aktivít; Spolkom Sv. Gabriela a SFA o dlhodobej spolupráci  

2. Uskutočnenie inaugurácií známok Paralympiáda Tokio 2020 a Vodný hrad 

Šimonovany za účasti vysokých štátnych činiteľov  

3. Informáciu, že zvýšená „obchodná marža“ za odber noviniek pre ZSF od SP (20%) 

je viazaná na ďalšiu vnútornú distribúciu noviniek výlučne pre členov ZSF.  

4. Že knižničný a výpožičný poriadok sa dopracuje až po definitívnom vyriešení 

umiestnenia knižnice ZSF. 

5. Informáciu o rozpracovanosti tretieho čísla Spravodajcu, ktorého vydanie je 

naplánované na polovicu októbra.  

6. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Rady 

7. Informáciu o stave medzinárodných a domácich výstav a účasť členov ZSF na nich 

v pozícii komisár a porotca 

8. Že  zrušený ZKF Stredné Slovensko  odovzdal sekretariátu ZSF svoju agendu 

9. Že komisia znalcov zatiaľ nezasadla a nepredložila Rade ZSF stanovisko a návrh 

riešenia situácie (predpokladaný termín zasadnutia komisie je 07. 11. 2020) opísanej 

v článkoch uverejnených vo Filatelii, týkajúcich sa znalca p. Stupku.  

10. Potrebu systémovo riešiť mládežnícku filateliu 

11. Že účtovné doklady za rok 2018 a 2019 zatiaľ pre chorobu neboli odovzdané na 

kontrolu Revíznej komisii 

12. Snahu uskutočniť národnú jednorámovú výstavu Nitra 2021  

13. Koncepciu edičnej činnosti ZSF.  

14. Informáciu o  príprave odborného semináru pre mládež (v prípade nevyhnutnosti vo 

virtuálnej forme) 

15. Korešpondenciu ZSF 

  

- Schvaľuje : 

- 1. Za overovateľa zápisnice Vojtecha Jankoviča 

- 2. Program Zasadnutia Rady 

- 3. Poverenie Vojtecha Jankoviča na rokovanie s SČF o vytvorení spoločnej platformy 

pre možnosť vzájomného zastupovania na národných a medzinárodných výstavách 

v pozíciách komisár a porotca 

- 4.Zvolenie komisie pre udelenie ocenenia Ceny zväzu za rok 2019 v zložení Baliga – 

predseda, Vangel – člen, Kováčik – člen 

- 5. Udelenie ceny ZSF za rok 2019 p. Tvrdému 

- 6. Udelenie bronzového čestného odznaku ZSF Ivan Petrovič, KF 52-40 Partizánske; 
MUDr. Juraj Štefák, KF 53-10 Dolný Kubín; Vladimír Kerek, KF 52-40 Partizánske; 

strieborného čestného odznaku ZSF Miroslav Škvarenina, KF 52-40; Partizánske;  
Daniela Schmidtová, KF 51-28 Bratislava a zlatého čestného odznaku ZSF Ing. 

Martin Polovka, KF 51-09 Bratislava  

- 7. Udelenie čestného strieborného odznaku ZSF Ing. František Šmidovič, nečlen  
- 8. Za predsedu Mládežníckej komisie p. Milana Šajgalíka 

- 9.Aktualizáciu čerpania prostriedkov z programu MDV SR na aktívne starnutie 

(celkom 4.800 €) v rozsahu 150 € pre klub Liptovský Mikuláš pre oslavu výročia; 800 



€ pre publikačnú činnosť SFA; 500 € pre publikačnú činnosť spolku Sv. Gabriel; 150 

€ pre podporu vydávania filatelistického časopisu v Leviciach; 1.900 € na ochranu 

a obnovu výstavných zariadení; 1.300 € pre publikáciu o Inauguráciách slovenských 

známok autorov Ňaršík, Floch. 

- 10. Aktualizáciu čerpania prostriedkov z programu podpory mládeže (celkom 5000 €) 

v rozsahu 800 € na publikačnú činnosť; 1500 € na mládežnícky seminár (alternatívne 

virtuálny); 2.700 € na zhotovenie webovej stránky pre mládež s možnosťou 

interaktívneho zhotovovania exponátov 

- 11. Najbližší termín zasadnutia Rady ZSF na 05. 12. 2020. 

 

- Ukladá : 

- 1. Zabezpečiť vypracovanie návrhu na Roll-up ZSF Zodpovedný:  Lazar; Termín:  do 

31. 12. 2021 

- 2. Vyzvať člena Rady ZSF p. Ovšonku k predloženiu aktualizovanej smernice pre 

udeľovanie ceny ZSF a čestného odznaku ZSF, ako aj štatútu mediálnej komisie, ako 

nesplnených úloh z predchádzajúcich uznesení Rady. Zodpovedný: Valašková; 

Termín: do 30. 10. 2020 

- 3. Predložiť Rade na schválenie štatút komisie štúdia známok a poštovej histórie. 

Zodpovedný: Vangel; Termín: 30. 11. 2020 

- 4. Naskenovať kancelársky a skartačný poriadok a zaktualizovať účtovné, mzdové 

a súvisiace smernice a všetky materiály zaslať všetkým členom Rady. Zodpovedný: 

Valašková; Termín: 30. 11. 2020  

- 5. Písomne osloviť všetkých predsedov klubov so žiadosťou – výzvou na doplnenie 

adries všetkých členov, za účelom zasielania zväzového časopisu. Zodpovedný: 

Valašková; Termín  Bezodkladne 

- 6. Pokračovať v rokovaniach s mimo zväzovými filatelistickými (prípadne aj inými 

zberateľskými) zoskupeniami o možnostiach dlhodobej spolupráce. Zodpovedný: 

Lazar, termín: priebežne 

- 7. Predložiť MDV SR aktualizované plány čerpania finančných prostriedkov 

z programov aktívneho starnutia a podpory mládeže a zabezpečiť vypracovanie 

projektov pre realizáciu čerpania. Zodpovedný: Valašková; Termín: do 09. 10. 2020 

- 8. Zabezpečiť pozvanie ocenených členov ZSF na Deň poštovej známky: 

Zodpovedný: Valašková; Termín: 30. 11. 2020 

- 9. Predložiť účtovné doklady za rok 2018 a 2019 na kontrolu Revíznej komisii. 

Zodpovedný: Valašková; Termín: 15. 10. 2020 

 

 


