
Uznesenia  Rady ZSF schválené dňa 25. júna 2022   
 

 
Rada ZSF 

- Berie na vedomie: 
1. Uznášaniaschopnosť Rady 
2. Rokovanie predsedu s MŠ a SP o možnostiach poskytnutia priestorov pre ZSF 
3. Informáciu o podpísaní zmlúv s p. Ferdom a Pantheon Foundation 
4. Informáciu o inzercii a poskytnutí lístkov pre členov ZSF na Sběratela 
5. Informáciu o žiadosti p. Petríka o vystavovanie za ZSF  
6. Informáciu o účasti predsedu ZSF na kongrese FEPA v Liberci 
7. Informáciu o členstve predsedu ZSF v CMC 
8. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Rady ZSF 
9. Informáciu o príprave čísla 02/2022 časopisu Slovenská filatelia 
10. Informáciu o zložení redakčnej rady časopisu Zväzu slovenských filatelistov, 

v zložení Baliga – šéfredaktor; Ferda, Lazar, Synek, Zika – redaktori 
11. Vyhodnotenie BZD, FOM a výstavy Nitra 
12. Postup pri článkoch týkajúcich sa znalcov ZSF a ČSF 
13. Zrušenie účasti ZSF na svetovej výstave Cape Town z dôvodu absencie záujmu zo 

strany vystavovateľov 
14. Korešpondenciu ZSF 

  
- Schvaľuje : 

1. Za zapisovateľa Janku Huljakovú, za overovateľa Zdeňka Baligu  
2. Program Zasadnutia Rady ZSF 
3. Štatút Redakčnej rady časopisu Zväzu slovenských filatelistov 
4. Šéfredaktora redakčnej rady časopisu Zväzu slovenských filatelistov p. Baligu 
5. Štatút časopisu Zväzu slovenských filatelistov 
6. Menovanie p. Stejskala za znalca ZSF 
7. Rozpočet výstavy Bratislava Fila 2023 
8. Zrušenie komisie štúdie československej známky 
9. Zriadenie komisie filatelistickej literatúry 
10. Prerozdelenie gescií za odborné komisie 

 Lazar - komisia znalcov, predseda Jurkovič 
 Baliga - mediálna komisia, predseda (Polovka?) 
 Jankovič -  výstavná a porotcovská komisia, predseda Jankovič 
 Šajgalík – mládežnícka,  predseda Šajgalík 
 Šiarik - komisia štúdia známok a poštovej histórie, predseda Džubák 
 Vangel - komisia filatelistickej literatúry, predseda (Vangel ?) 

11. Cenu za novinkovú prémiu vo výške 6,- €/kus 
12. Predbežný termín zasadnutia Rady ZSF na september 2022 (presný dátum stanoví 
predseda) 
 

- Ukladá : 
1. Zaslať členom Rady na pripomienkovanie návrh Výstavného poriadku. 

Zodpovedný : Jankovič; termín : 31.08.2022 
2. Predložiť pripomienky k Výstavnému poriadku. Zodpovedný : všetci členovia; 

Termín : 30.09.2022 
3. Vypracovať podnet na políciu vo veci chýbajúcich účtovných a iných dokladov 

a majetku ZSF, a to po poslednej výzve pani Valaškovej na ich odovzdanie, ktorá 



bude tvoriť prílohu podania. Zodpovedný: Lazar; Termín: 31.7.2022 na zaslanie 
výzvy p. Valaškovej a 30.09.2022 na podanie podnetu na políciu v prípade 
nesplnenia výzvy do 31.08.2022 

4. Podať podnet na políciu vo veci chýbajúcich účtovných a iných dokladov 
a majetku ZSF. Zodpovedný: Lazar; Termín: po uplynutí lehoty v poslednej výzve 
p. Valaškovej, najneskôr však do najbližšieho zasadnutia Rady   

5. Pravidelne oslovovať predsedov klubov s požiadavkou o zaslanie informácií 
o tom, čo sa koná v kluboch a následne ich zverejniť na webe. Zodpovedný : 
Polovka; Termín: priebežne 

6. Zaslať Polovkovi mailové adresy predsedov KF. Zodpovedný : Huljaková; 
Termín: bezodkladne.  

7. Predložiť návrh koncepcie koordinácie informácií a kooperácie časopisu a webu. 
Zodpovední: Polovka, Baliga; Termín: 30.09.2022 

8. Osloviť lokálnych vydavateľov z radov KF ZSF, aby využívali priestor vo 
zväzovom  časopise. Zodpovený: Šiarik; Termín: 30.09.2022 

9. Zaslať rozhodnutia Rady podľa schválených uznesení dotknutým členom ZSF a  
tretím osobám. Zodpovedný : Lazar; Termín : 31.07.2022, najskôr však po overení 
zápisnice zo zasadnutia Rady 

10. Ďalej rokovať o možnostiach poskytnutia priestorov pre ZSF zo strany SP. 
Zodpovedný : Lazar; Termín : priebežne 

11. Sledovať výzvy Ministerstva školstva a preštudovať jestvujúce možnosti zapojenia 
sa do programov financovaných Ministerstvom školstva. Zodpovedný : Vangel, 
Šiarik; Termín : 30.09.2022 

12. Umiestniť na web katalóg titulov nachádzajúcich sa v knižnici ZSF. Zodpovedný: 
Polovka, Jurkovič; Termín : 30.09.2022 

13. Vypracovať analýzu skutkového stavu a návrhu riešenia dlhu voči STU a túto 
formou otvoreného listu prezentovať členom ZSF vo zväzovom časopise. 
Zodpovedný: Lazar; Termín: bezodkladne 

14. Rokovať o vysporiadaní dlhu s STÚ. Zodpovedný: Lazar; Termín: bezodkladne 
15. Pozvať p. Hudecovú na najbližšie zasadnutie Rady. Zodpovedný : Huljaková; 

Termín: 31.8.2022 
16. Zabezpečiť vytvorenie a poskytnutie na dlhodobú prezentáciu exponátu 

M.R.Štefánik. Zodpovedný: Vangel; Termín: 30.09.2022 
17. Zabezpečiť uverejnenie štatútu časopisu a redakčnej rady na webe ZSF. 

Zodpovední: Baliga, Polovka; Termín: 31.7.2022 
18. Predložiť návrh na predsedu mediálnej komisie a komisie filatelistickej literatúry. 

Zodpovedný: Baliga a Vangel; Termín: 30.09.2022 
19. Zabezpečiť udelenie proxy za ZSF na kongres FIP v Jakarte. Zodpovedný: Lazar; 

Termín: 7.8.2022 
20. Zabezpečiť miesto na konanie snemu ZSF v septembri 2023. Zodpovedný: Baliga; 

Termín: 31.12.2022 
21. Zabezpečiť zverejnenie aktuálnej zápisnice a uznesení na webe. Zodpovední : 

Baliga, Huljaková, Polovka; Termín: bezodkladne po overení zápisnice 
overovateľom 
 


