SPRÁVA
O ČINNOSTI ZSF ZA VOLEBNÉ OBDOBIE 2015 - 2018
Pred päťdesiatimi rokmi 17. mája 1969 v miestnosti kúpeľného kina na Sliači sa konal
Národný zjazd slovenských filatelistov. Podľa výsledkov hlasovania 117 delegátov zo
slovenských klubov filatelistov si ustanovilo Zväz slovenských filatelistov so sídlom
v Bratislave, zvolilo Ústredný výbor Zväzu slovenských filatelistov, schválilo Stanovy ZSF
a vstup do Federácie československých filatelistov.
Uplynuli štyri roky od 1. Snemu ZSF konaného 7. novembra 2015 v Trenčíne a stretávame
sa na 2. Sneme ZSF opäť v Trenčíne zhodnotiť plnenie uznesenia z 1. snemu ZSF a Plánu
úloh ZSF za obdobie rokov 2015 - 2018.
I. Úlohy uložené Rade ZSF na 1. Sneme ZSF
1.Napísať zápisnicu z 1. snemu ZSF
Zápisnica bola napísaná a overená overovateľmi zápisnice Ing. Zdenkom Baligom
a Ing. Jozefom Vangelom, CSc. zvolenými na 1. Sneme ZSF
2.Vypracovať Plán práce ZSF na obdobie rokov 2015 – 2019 podľa obsahu diskusných
príspevkov delegátov snemu
Plány práce Rada ZSF vypracovávala každoročne podľa diskusných príspevkov.
3.Vypracovať nasledujúce projekty:
a/ rok 2016
Predsedníctvo Slovenskej republiky v Európskej únii
Rada ZSF vyzvala členom ZSF pripraviť propagačné exponáty o EU na zasadnutie
Predsedníctva Európskej únie. Vláda SR neumožnila tieto exponáty vystaviť, ale KF
v Nitre ich vystavil na propagačnej filatelistickej výstave SVET ZNÁMOK v 2016 roku.
b/ roky 2016 – 2019
- rozširovanie a skvalitňovanie členskej základne ZSF
Dlhodobo rozširovanie členskej základne sa Rade ZSF nedarí jej rozširovanie. Práve
naopak klesá členská základe na základe rušenia KF. Dôvodom je nezáujem členov
vziať si na seba funkcie a starnutie členskej základne.
-vyhľadávanie organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou pre spoluprácu so ZSF
Je veľmi ťažké, okrem MDV SR a SP a. s., zapojiť do našej spolupráce organizáciu
s celoslovenskou pôsobnosťou. Jednotlivé KF vo svojej pôsobnosti majú oveľa ľahšie
možnosti a to sa prejavuje v ich činnosti.
-spolupráca s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Slovenskou
poštou, a.s., spolupráca s partnerskými filatelistickými organizáciami krajín
Vyšegrádskej štvorky
Spolupráca s MDV SR a SP, a. s. je jednou z najlepších spoluprác pri našej činnosti.
MDV SR finančne podporuje ZSF v „Národnom programe aktívneho starnutia na roky
2014 – 2020“ každoročne sumou 4800,00 € a v „Stratégie Slovenskej republiky pre
mládež na roky 2014 – 2020“ každoročne sumou 5000,00 €.
Slovenská Pošta a. s. na základe každoročnej „Zmluvy o spolupráci“ vecne ale aj
finančne podporuje mládež sumou 3320,00 € a vydávanie zväzového Spravodajcu
sumou 3320,00 € formou reklamy.

c/ rok 2018
-25. výročie slovenských poštových známok
Pri príležitosti 25. výročia slovenskej známkovej tvorby sme usporiadali propagačnú
filatelistickú výstavu v Nitre a v spolupráci s MDV SR a SP, a. s. bola vydaná
reprezentačná publikácia.
-100. výročie vydania prvej československej poštovej známky s cieľom propagovať
filateliu v občianskej spoločnosti SR
Pri príležitosti stého vydania československej poštovej známky pripravil ZSF
v spolupráci s Národnou radou SR, MDV SR, Slovenskou poštou, a. s. a SČF
reprezentačnú Jubilejnú filatelistickú výstavu „CS SALON 2018“ na Bratislavskom
hrade. Kluby filatelistov si tiež pripomenuli toto výročie usporiadaním propagačných
filatelistických výstav.
4. Administratívne spracovať zmenu Stanov ZSF vo vzťahu k Ministerstvu vnútra Slovenskej
republiky a k interným predpisom ZSF. Zmenu uverejniť vo zväzovom časopise a na
webovej stránke ZSF
Administratívne boli zmeny Stanov spracované vo vzťahu k Ministerstvu vnútra Slovenskej
republiky a k interným predpisom ZSF. Zmeny boli uverejnené na webovej stránke ZSF.
5. Schváliť podmienky na vystavovanie exponátov pohľadníc pre filokartistov v rámci výstav
ZSF

Komisia porotcov ZSF pripravila „Pravidlá pre hodnotenie exponátov pohľadníc“.
6. Ustanoviť nového predsedu Komisie mládeže ZSF
Rada ZSF ustanovila predsedu Komisie mládeže ZSF Ing. Josefa Rančáka.
II. Členská základňa ZSF
Kluby filatelistov vykonávajú najzákladnejšiu a najaktívnejšiu činnosť v našom zväze.
Preto je dôležité mať aktívnu členskú základňu, ktorá svojou činnosť reprezentuje náš zväz.
Zväz nerobia členovia Rady ani výbory ZKF, ale jej členovia v KF.
Členská základňa ZSF starne, znižuje sa jej stav aj počty klubov filatelistov. Začiatkom
volebného obdobia k 31.12. 2015 bolo organizovaných 1057 členov, z toho 684 dôchodcov čo
predstavovalo 64,71 %.
Stav členskej základne k 31.12.2018 bol 950 členov, z toho 655 dôchodcov čo
predstavovalo 68,95 %.
Členská základňa k dnešnému dňu predstavuje 900 členov, z toho 638 dôchodcov čo
predstavuje 70,89 %.
Počet klubov filatelistov zo 69 sa znížil na 56. Najviac KF sa zrušilo v ZKF Bratislave o 7 a
v ZKF SsR bolo zrušených 6 KF. Oproti tomu boli zrušené 2 KF v ZKF ZsR a o 1 KF prišlo
ZKF VsR. Vznikol druhý KF v Žiline a obnovený KF v Hnúšti.
Veľmi ťažko sa hľadá záujem o funkcie vo výboroch klubov, združení, samotného
predsedu ZSF a členov Rady ZSF.
Výbory KF pripravili používanie vyše 120 príležitostných poštových pečiatok
k filatelistickým výstavám a aktivitám, inaugurácii nových poštových známok a iných
spoločenských udalostí.

III. Združenia klubov filatelistov ZSF
Financovanie ZKF z 15 % členských príspevkov bolo zastavené od roku 2013 pre zlú
finančnú situáciu v ZSF. Tohoročné Snemy ZKF ich výbory finančne ešte zvládali.
Uskutočnili sa vo všetkých ZKF. Zasadnutia výborov ZKF sa uskutočňovali pri rôznych
filatelistických akciách alebo cez internet mailovou poštou. Výbory ZKF prostredníctvom KF
organizujú Dni filatelie Slovenska a Deň poštovej známky s finančnou podporou MDV SR.
ZKF udelili na návrh KF 22 bronzových Čestných odznakov ZSF.
IV. Odborné komisie ZSF
ZSF má šesť odborných komisií: Komisiu znalcov, Komisiu mládeže, Komisiu porotcov,
Komisiu slovenskej známky a celín, Námetovú komisiu a Komisiu poštovej histórie a celín.
Komisia znalcov sa schádza dva krát do roka, jarné a jesenné zasadnutie. Komisia sa
rozrástla o 7 nových znalcov. V súčasnosti má komisia znalcov 12 členov, z toho 11 sú
menovaní znalcami a jeden je kandidátom na znalca. Dvaja ďalší kandidáti Eugen Lancz
a Rudolf Rakovský sa vzdali členstva v komisii zo zdravotných dôvodov súvisiacich s vekom.
Ďalší člen komisie Radomil Kvetoň, menovaný za znalca, prerušil členstvo v komisii
a znalectvu sa venuje v Komisii znalcov Zväzu českých filatelistov.
Komisia mládeže eviduje 14 KMF, v ktorých je organizovaných 122 mladých
filatelistov. Každoročne organizuje Filatelistickú olympiádu a dve mládežnícke filatelistické
výstavy v Nitre (2015) a v Trenčíne (2019). Mládežníci vystavujú svoje exponáty na
domácich a zahraničných výstavách.
Komisia porotcov má sedem členov a deleguje na súťažné filatelistické výstavy
porotcov, ale ich stav sa znižuje. Rady porotcov opustili traja porotcovia a dvaja nemajú
záujem. Záujemca o prácu porotcu má iba jeden kandidát. Štyria porotcovia pracovali na troch
domácich súťažných výstavách a dvaja na výstavách v zahraničí. Máme jedného porotcu FIP
pre námetovú filateliu a jedného porotcu FEPA tiež pre námetovú filateliu.
Komisia slovenskej známky a celín pracovala v štvorčlennom zložení. Nestretávala sa
pravidelne ale iba sporadicky a individuálne pri rôznych filatelistických podujatiach. Hlavná
komunikácia prebieha pomocou e-mailov, predovšetkým s ďalšími aktívnymi záujemcami
o špecializované zbieranie. Hlavnou oblasťou činnosti komisie je individuálna publikačná
činnosť jej členov. Od 13. januára 2016 funguje internetová stránka www.filatelia-kosice.eu,
na ktorej sú uverejnené všetky dostupné informácie o nových slovenských známkach.
Komisia námetovej filatelie počas funkčného obdobia neuskutočnila žiadne zasadnutie.
Členovia sa stretávajú individuálne a vzájomne komunikujú osobne. Predseda Komisie
námetov filatelie na webovej stránke www.postoveznamky.sk, publikuje informácie pre
námetových zberateľov a slúži ako poradenstvo v oblasti námetovej filatelie.
Komisia poštovej histórie a celín vzhľadom na úmrtie jej predsedu Vám nemôže dať
bližšie informácie.
Členovia ZSF sú členmi rôznych filatelistických spoločností na Slovensku (Skupina
zberateľov perfínov, Spoločenstvo sv. Gabriela, Slovenská filatelistická akadémia, Slovenská
spoločnosť športových a olympijských zberateľov a Spolok košických filatelistov) a
zahraničných filatelistických zväzov.

V. Rada ZSF
Rada ZSF v hodnotiacom období pracovala podľa výsledkov volieb v zložení z 1. Snemu
ZSF: predseda Miroslav Ňaršík, členovia Ing. Miroslav Bachratý, Ing. Zdeněk Baliga, Ing.
Ladislav Fekete, Ing. Josef Rančák, Miloš Ťeťuľa a Ing. Jozef Vangel CSc. Revízna komisia
ZSF pracovala v zložení: predseda Ladislav Hölc, členovia Dezider Birčák a Rastislav
Ovšonka.
Zasadnutia Rady ZSF sa konali podľa Stanov ZSF a Organizačného poriadku ZSF.
Zvolával ich predseda ZSF v stanovenom termíne štyri krát do roka. Jedno z týchto zasadnutí
ročne sa uskutočňovalo elektronicky mailovou poštou. Zápisnice zo zasadnutiach
s uzneseniami boli uverejňované na webovej stránke ZSF. Uznesenia zo zasadnutí
uverejňoval zväzový Spravodajca.
Rada ZSF oceňovala najaktívnejších filatelistov na návrhy členov ZSF Cenou ZSF
a Čestnými odznakmi ZSF. Cenu ZSF za rok 2014 udelila MUDr. Jurajovi Pálkovi, za rok
2016 Alexandrovi Urminskému a za rok 2017 Stanislavovi Helmešovi.
Rada ZSF udelila 23 strieborných a 25 zlatých Čestných odznakov ZSF členom ZSF.
Nečlenom ZSF udelila 3 strieborné a 2 zlaté Čestné odznaky ZSF.
VI. Vystavovateľská činnosť ZSF
1. Organizovanie filatelistických výstav
Počas hodnotiaceho obdobia boli zorganizované tri súťažné filatelistické výstavy:
Mládežnícka filatelistická výstava JUNIORFILA 2015 NITRA, Filatelistická výstava III.
stupňa POPRADFILA 2018 a 2. Slovensko – česká filatelistická výstava NITRAFILA 2018.
Tohto roku Komisia mládeže zorganizovala Mládežnícku filatelistickú výstavu JUNIORFILA
TRENČÍN 2019.
Nesúťažné filatelistické výstavy organizovali KF vo svojej pôsobnosti k rôznym aktuálnym
udalostiam. Stoja za pripomenutie si tri väčšie: 25 rokov slovenskej známkovej tvorby a 50
rokov ZSF obe v Nitre a 100 rokov prvej československej poštovej známky Jubilejná CS
Salón 2019 na Bratislavskom hrade.
2. Účasť na výstavách
Členovia ZSF, vystavovatelia, vystavovali svoje súťažné exponáty na domácich
a zahraničných výstavách.
ZSF organizovalo na Slovensku 3 súťažné filatelistické výstavy, na ktorých sa zúčastnilo 39
mládežníckych a 30 dospelých exponátov.
Zahraničných 14 súťažných filatelistických výstav v Chorvátsku, Poľsku, Maďarsku,
Anglicku, Singapure, USA, Taiwane, Česku, Nemecku, Brazílii, Fínsku a Izraeli sa zúčastnilo
67 exponátov členov ZSF.
3. Výstavné zariadenie
Výstavné zariadenie je uskladnené v sklade výstavného zariadenia ZSF v Soblahove.
Výstavné zariadenie typu PRAGA 88 rámy, stojky, priečniky, plexisklá, sklá, kútové spojky,
montážne kľúče a prepravky má v správe správca skladu Ing. Karol Milan. Výstavné
zariadenie bolo zapožičané KF na 3 súťažné filatelistické výstavy (JUNIORFILA 2015,
POPRADFILA 2018 a NITRAFILA 2018) a na 49 propagačných filatelistických výstav na
Slovensku.

4. Národní komisári
Vďaka patrí národným komisárom, Ing. Miroslavovi Bachratému, Ing. Petrovi Csicsayovi,
RNDr. Vojtechovi Jankovičovi PhD., MUDr. Petrovi Osuskému PhD. a Ing. Josefovi
Rančákovi, ktorí na vlastné náklady niesli ťarchu nákladov (okrem poplatkov za výstavné
plochy) na účasť exponátov vystavovateľov na zahraničných výstavách.
VII. Publikačná činnosť ZSF
1. Publikovanie
Publikácie vydávané v rámci ZSF sú zmluvne finančne dotované MDV SR a Slovenskou
poštou, a. s.
Zväzového „SPRAVODAJCU ZSF“ vydáva redakčná rada ZSF štyri krát do roka.
Bulletin „KOŠICE VO FILATELII“ jeden krát ročne vydáva KF v
Košiciach
a „BYTČIANSKU FILATELIU“ štyri krát do roka vydáva KF v Bytči.
Komisia znalcov ZSF vydala s finančnou podporou MDV SR v máji 2015 znaleckú prácu
Doc. Ing. Radomila Květoňa, PhD. „EMISIA T.G.MASARYK 1920 ZNÁMKY
A CELISTVOSTI“.
Slovenská filatelistická akadémia v spolupráci so ZSF a finančnou podporou MDV SR
vydali v edícii Filatelistické štúdie publikáciu JUDr. Otta Gáťu DNI FILATELIE
SLOVENSKA 35 ROČNÍKOV (1984-2018).
Člen KF 52-51 Nitra MVDr. Milan Šajgalík s finančnou podporou mesta Nitra vydal
publikáciu „NITRA POHĽADOM FILATELISTU“ a člen KF 52-53 Tirnavia Mgr. Ján
Mička v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom vydal publikáciu „ZÚBKOVANÝ
SVET“.
Pri tohoročnom výročí 50 rokov ZSF s finančnou podporou MDV SR a podporou
Slovenskej pošty a. s. bola vydaná publikácia „FILATELISTICKÉ VÝSTAVY ZSF 1969 –
2019“. Publikácia mapuje 185 súťažných filatelistických výstav usporiadaných KF na
Slovensku v rokoch 1969 až 2019.
Organizačné výbory súťažných filatelistických výstav vydávali katalógy výstav a palmáre.
2. Webová stránka
Webová stránka Zväzu slovenských filatelistov vznikla v januári 2004 vďaka spolupráci
ZSF a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Vtedy hosťovala na doméne fakulty
pod názvom www.zsf.chtf.stuba.sk (2004 – 2012), dnes (2012 +) na vlastnej doméne
www.slovenskafilatelia.sk. Za 15 rokov päťkrát zmenila dizajn. Trikrát sa kompletne prerábal
jej zdrojový kód až nakoniec prešla na úplne novú platformu, ktorá zabezpečuje jej moderný
vzhľad a možnosti pre ďalší rozvoj.
V priemere evidujeme 37 návštev za deň, pričom dominantný prístup sa realizuje cez
hlavnú stránku (32 %), resp. priamym zadaním. Následne je návštevnosť jednotlivých
kategórií resp. podstránok rovnomerná.

VIII. Novinková služba ZSF
Novinkovú službu pre členov ZSF zabezpečuje pracovníčka sekretariátu ZSF pani Alžbeta
Köglerová cez obchodnú organizáciu SP, a. s. POFIS. Počas jej celoročnej práce neschopnosti
v roku 2017 zabezpečovala novinkovú službu tajomníčka ZSF pani Iveta Valašková. Podľa
celoročných objednávok KF a na základe dodacích listov sú novinky Slovenskej pošty, a. s.
odoberané osobne alebo odosielané poštovými zásielkami. ZSF dostáva za odobraté novinky
rabat 10 %, z ktorého dostanú 4 % KF a 6% je na prevádzku novinkovej služby. Poštové
poplatky si hradia KF.
IX. Spolupráca a poďakovanie ZSF
Ďakujeme za spoluprácu a finančnú podporu predovšetkým MDV SR a SP, a.s.
Všetkým členom ZSF, ktorí sa akokoľvek pričinili o propagáciu organizovanej filatelie na
Slovensku a v zahraničí. Ďakujeme spoločenským a štátnym orgánom za poskytnutie
materiálnej a finančnej podpory pri usporiadaní filatelistických výstav. Ďakujeme
trenčianskym filatelistov a vedeniu Posádkového klubu za prípravu a usporiadanie oboch
snemov ZSF.
Ďakujem sponzorom darčekov pre účastníkov 2. Snemu ZSF MDV SR, SP a. s., mestám
spolupracujúcim s KF na Slovensku a členom KF v Nitre.

