
Zápisnica zo zasadnutia Rady Zväzu slovenských filatelistov 
 dňa 27. novembra 2021 o 9:00 hodine 

 
 
Zasadnutie Rady ZSF sa uskutočnilo formou videokonferencie. Z rokovania bol 
vyhotovený audiovizuálny záznam. 
 
Účastníci videokonferecie: 

1. RNDr. Pavol Lazar  
2. Ing. Zdeněk Baliga  
3. RNDr. Vojtech Jankovič 
4. MVDr. Milan Šajgalík 
5.  Ing. Martin Polovka, PhD. za RK ZSF 

 
Nezúčastnení na videokonferencii: 

1. Jozef Šiarik ‐ ospravedlnený 
2. Rastislav Ovšonka ‐ neospravedlnený 
3. Ing. Jozef Vangel, CSc. ‐ ospravedlnený 
4. Iveta Valašková, tajomníčka ZSF – ospravedlnená 
5. PhDr. Bohumil Synek, podpredseda Komisie znalcov ZSF – ospravedlnený 
6. Jiří Stupka, člen Komisie znalcov ZSF ‐ neospravedlnený 

 
1. Otvorenie 
Predseda ZSF P. Lazar otvoril rokovanie a  uvítal účastníkov videokonferencie v zložení 
4  členov  Rady  ZSF,    právny  režim  videokonferencie  má  podľa  vyjadrenia  právnika 
rovnaké účinky ako osobné zasadnutie Rady a je v súlade s platnými Stanovami ZSF.  
 
2. Informácia o uznášaniaschopnosti, voľba zapisovateľa a overovateľa, schválenie 
programu.  
Bolo skonštatované, že Rada ZSF je uznášaniaschopná, pretože je prítomných 57 % 
členov Rady ZSF. Za zapisovateľa bol jednomyseľne schválený Z. Baliga. Za overova‐
teľa bol jednomyseľne schválený P. Lazar.  
Rada ZSF rokovala podľa navrhnutého programu, ktorý schválila: 

1. Otvorenie  
2. Informácia o uznášaniaschopnosti, voľba / potvrdenie zapisovateľa a overova‐

teľa, schválenie programu 
3. Kontrola uznesení  
4. Informácia o vykonaných úkonoch a iných uskutočnených aktivitách predsedu 

a členov Rady ZSF 
5. Rozhodnutie k podnetom na pochybenia znalca ZSF J. Stupku 
6. Rozhodnutie o obsadení (dočasnom) miesta tajomníka ZSF 
7. Návrh rozpočtu pre rok 2022 
8. Zväzový časopis  – nové číslo   
9. Výstava Nitra 2021 ‐ vyúčtovanie 



10. Rozhodnutie o vymenovaní expertov ZSF 
11. Rozhodnutie o koncepcii mládežníckej filatelie a rozdelení kompetencií 
12. Informácie o domácich a zahraničných podujatiach, zasadnutie FEPA a FIP 
13. Novinková služba – Slovensko, Čechy 
14. Korešpondencia 
15. Rôzne  
16. Návrh uznesení 
17. Ukončenie 

 
3. Kontrola plnenia uznesení – informácie o plnení uznesení predniesol P. Lazar 
a členovia Rady ZSF sa zaoberali jednotlivými uzneseniami: 

- P. Lazar zabezpečil registráciu ZSF pre rok 2022 na možnosť prijatia 2% z dane 
z príjmu,  

- správu o činnosti člena Rady a predsedu Komisie mládeže v polovici funkčného 
obdobia predložil M. Šajgalík,  

- P. Lazar prerokoval s Českou poštou možnosti dodávania noviniek českých 
známok cez Novinkovú službu ZSF. Keďže jedná sa len o dodávku cca 30 až 40 
sérii, česká pošta nie je ochotná dať zľavu na takúto dodávku (zľavy dáva od 
odberu 100 sérii a viac), čiže Novinková služba ZSF nebude pre rok 2022 
distribuovať novinky Českej pošty, 

- P. Lazar sa skontaktoval s neaktívny členom Rady ZSF (J. Vangel), ktorý 
zdôvodnil svoju nižšiu aktivitu v Rade a kladne sa vyjadril k svojmu ďalšiemu 
aktívnemu pôsobeniu. S R. Ovšonkom sa mu nepodarilo skontaktovať a Rada 
pristúpila k riešeniu tejto situácie napomenutím R. Ovšonku (Napomenutie je 
prílohou tejto zápisnice), 

- bol zabezpečený funkčný chod sekretariátu počas pracovnej neschopnosti 
tajomníčky prevzatím jej úloh P. Lazarom a výpomocou A. Kőglerovej, ktorej 
Rada navrhla za túto činnosť odmenu v výške 300 €. Z dôvodu vyššej 
operatívnosti sekretariátu je potrebné zakúpenie nového mobilného telefónu 
aj s novým paušálnym telefónnym číslom a riadenie zväzovej mailovej 
komunikácie P. Lazarom, k čomu je potrebné aby tajomníčka ZSF presmerovala 
mailovú komunikáciu a/alebo odovzdala prístupové údaje na mail zväzu. Ďalej 
je tiež nevyhnutné zabezpečiť plnohodnotnú personálnu náhradu (dočasnú 
počas PN tajomníčky), 

- zabezpečenie aktualizácie členskej základne jej prevod do elektronickej formy 
vrátane adries prevzal Z. Baliga, adresy zasielané na sekretariát mu budú 
sekretariátom preposielané v obrazovej alebo elektronickej forme,  

- bolo konštatované, že vytvorenie virtuálneho klubu pre individuálnych (nie len) 
členov ZSF  nie je potrebné ak sa plne sfunkční práca sekretariátu. 

Neboli splnené úlohy: 
- vypracovanie Štatútu mediálnej komisie (R. Ovšonka) 
- predloženie účtovných dokladov za roky 2018, 2019 a 2020 na kontrolu RK (I. 

Valašková), 
- nebola predložená členom Rady Správa o hospodárení ZSF za rok 2020 (I. 

Valašková), 



- neboli  vypracované správy o činnosti člena Rady (R. Ovšonka), tajomníka ZSF 
(I. Valašková) a predsedu Mediálnej komisie (R. Ovšonka) v polovici funkčného 
obdobia. 

Ostatné úlohy v procese plnenia, a to: 
- zaktualizovať Výstavný poriadok, 
- zorganizovať vzdelávanie vedúcich krúžkov mládeže, ktoré z dôvodu 

pandemických opatrení nie je v tomto roku možné realizovať, takže bolo 
presunuté na rok 2022, 

- zabezpečiť doplnenie zoznamu kontaktných adries a emailov len aktívnych 
mladých filatelistov a ich vedúcich KMF, 

- obsahovo pripravené pravidelné zasielanie informačných mailov členom ZSF 
bude vykonávané V. Jankovičom po zozbieraní informácii od jednotlivých 
členov Rady a spracovaní P. Lazarom na základe aktuálneho mailového 
adresára členov ZSF, 

- získavať vhodných kandidátov na pozíciu porotca a za tým účelom pripraviť 
mechanizmus formálneho postupu pre potenciálnych uchádzačov pre 
zaradenia do porotcovského konania  

- naskenovať kancelársky a skartačný poriadok a zaktualizovať účtovné, mzdové 
a súvisiace smernice a všetky materiály zaslať všetkým členom Rady.  
 

4.  Informácia  o vykonaných  úkonoch  a  iných  uskutočnených  aktivitách  predsedu 
a členov Rady ZSF 
P. Lazar podal podrobnú informáciu o vykonaných aktivitách a úkonoch a to:  
‐ o zabezpečení registrácie ZSF pre rok 2022 na možnosť prijatia 2% z dane z príjmu,  
‐ o rokovaní s MDV SR o možnostiach financovania projektov ZSF pre rok 2022. 
Z. Baliga podal podrobnú informáciu o vykonaných aktivitách a úkonoch a to:  
‐ o možnostiach vydávania časopisu Slovenská filatelia prostredníctvom Vydavateľ‐
stva a grafického štúdia JADRO (bývalý vydavateľ Spravodaja ZSF).  
M. Šajgalík podal podrobnú informáciu o vykonaných aktivitách a úkonoch a to: 
‐ práci na spoločnom projekte mládeže so SČF zameranom na organizovaní detskej 
a mládežníckej filatelistickej súťaži v školskom roku 2021/2022, kde vypracoval 
a odoslal na SČF (R. Schindlerovi) podklady. Tie by mali byť uverejnené v časopise SČF 
v najbližšej dobe. 
 
5. Boli prerokované pochybenia znalca ZSF J. Stupku, ktorý bol vyzvaný, aby sa 
zúčastnil tejto videokonferencie a aby predložil písomné vyjadrenie ku všetkým 
podnetom na jeho pochybenia.   Napriek  tejto  výzve  sa  rokovania  Rady  nezúčastnil,   
svoje  pochybenia  nevysvetlil  a písomné  vyjadrenie  nepredložil.  Na  základe 
podnetov, absencie vysvetlení týchto pochybení zo strany znalca, jeho komunikačnej 
neochote  sa Rada  jednomyseľne  rozhodla odvolať  J.  Stupku z funkcie  znalca a člena 
Komisie  znalcov  ZSF.  Bližšie  zdôvodnenie  tohto  kroku  je  uvedené  v Rozhodnutí 
o odvolaní J. Stupku, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 
 
6. Rada rozhodla o obsadení (dočasnom) miesta tajomníka ZSF z dôvodu dlhodobej 
práceneschopnosti súčasnej tajomníčky ZSF I. Valaškovej.  



 
7. Návrh rozpočtu pre rok 2022 bol vypracovaný a zaslaný predsedom ZSF. Tento 
návrh bol na zasadaní pripomienkovaný a upravený do konkrétnej podoby. Návrh 
rozpočtu je vyrovnaný s obratom v príjmovej časti 35 000 € a výdajovej časti taktiež 
35 000 €. Návrh rozpočtu (ako návrh) bol jednomyseľne schválený a je prílohou tejto 
zápisnice. 
V rámci tohto bodu sa Rada oboznámila aj s požiadavkami KF a KM na dotácie v roku 
2022 žiadané od MDV SR, a to: 
KF 52 ‐ 51  – publikácia k 40. výročiu KF (požadované 1500 €) – nutné vypracovať 
podrobnejší projekt, 
KF 52 – 40 – výstava k 30. výročiu pošty Partizánske (600 €), 
KF 54 – 01 – zborník Košice vo filatelii (400 €), 
KF 54 – 01 – regionálne oslavy Dňa známky a filatelie (150 €), 
KF 51 – 28 – 2 ks PPP k historickým udalostiam v Bratislave (120 €), 
KF 52 – 22 – periodikum Levická filatelia (300 €), 
SFA  – dotácia cez ZSF (400 €), 
Spoločenstvo sv. Gabriel  – dotácia cez ZSF (400 €), 
účasť na výstavách a refundácia výstavných poplatkov (zatiaľ neurčená suma), 
filatelistická olympiáda 2022 (2500 €), 
seminár vedúcich KMF (400 €), 
spoločný projekt mládeže so SČF (500 €), 
účasť mládeže na výstavách (400 €), 
aktívna účasť mládeže na Zberateľských dňoch Bratislava (100 €), 
filatelistický materiál a pomôcky pre KMF (100 €). 
Tieto požiadavky budú upravované a schvaľované až po rozhodnutí MDV SR 
o pridelení dotácii a podpise zmluvy o spolupráci pre rok 2022. 
 
8. Zväzový časopis  Slovenská filatelia nebude kompletne zverejňovaný na zväzovom 
webe, ale bude z neho zverejnená titulná strana a obsah s abstraktmi z odborných 
článkov. Zámerom časopisu bude oslovovať hlavne nových zberateľov preto budú aj 
odborné články zamerané na základy jednotlivých oblastí filatelie a filokartie. Bola 
schválená abonencia časopisu pre nečlenov ZSF v hodnote 12 €/ročník. Taktiež bolo 
schválené honorovanie grafika spracujúceho editáciu časopisu na 150 €/číslo. P. Lazar 
navrhol dohodnúť recipročnú výmenu Slovenskej filatelie s českými vydavateľmi za 
české filatelistické časopisy, čo bude riešiť osobne. 
 
9. Vyúčtovanie výstavy Nitra 2021 vykonal vo vzťahu k MDV SR P. Lazar na základe 
dokladov od organizátorov výstavy (nie len). 
 

10. Rozhodnutie o vymenovaní expertov ZSF vykonala Rada ZSF na základe žiadostí 
členov ZSF. Na sekretariát ZSF bola doručená len jedna žiadosť (Ing. Miroslav Gerec), 
ktorú Rada jednomyseľne schválila. Menovací dekrét je prílohou tejto zápisnice. 
 
11. Rada prerokovala rozhodnutie o koncepcii mládežníckej filatelie a rozdelení 
kompetencií ‐ danú problematiku zhodnotil M. Šajgalík, ktorý vypracuje za spolupráce 



s J. Šiarikom a J. Vangelom koncepciu práce a rozvoja mládežníckej filatelie 
a odkomunikuje ju s jednotlivými vedúcimi KMF. 
 
12. Informácie o domácich a zahraničných podujatiach, zasadnutie FEPA a FIP 
podali P. Lazar a V. Jankovič. Časovo najbližšími výstavami sú: LONDON 2022 –
presunutá z roku 2020, HUNFILEX 2022, HELVETIA 2022. O ich konaní rozhodne vývoj 
pandemickej situácie vo svete. V. Jankovič referoval o územne blízkych výstavách 
plánovaných na rok 2022, na ktorých predpokladáme aj účasť členov ZSF a to 
OSTROPA 2021 v Berlíne a LIBEREC 2022. 
Na FIP kongrese v Jackarte bude volený aj zástupca (riaditeľ) za Európu. 
O navrhovaných kandidátoch sa diskutovalo na FEPA kongrese, z ktorého ešte 
nemáme výstupy. 
 
13. Informáciu o novinkovej službe  ‐ predniesol Z. Baliga. Novinková služba pre 
rozdeľovanie známok a filatelistických produktov Slovenskej  pošty prebieha plynulo, 
podľa vydávania známok. Od začiatku roku boli rozdelené filatelistické produkty 
v hodnote 79 174.03 €, čo prinieslo ZSF príjem  8 871.20 €. Novinkovou prémiou pre 
tento rok je neperforovaný hárček s prečiarknutou nominálnou hodnotou „UMENIE: 
Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec“ a bude distribuovaný podľa odoberaného 
počtu čistých i pečiatkovaných sérii. 
 
14. Informácia o korešpondencii  ‐ korešpondencia na rokovanie Rady ZSF nebola 
pripravená z dôvodu práceneschopnosti tajomníčky ZSF. 
 
15. Rôzne – bolo prerokované: 
‐ návrh na nomináciu publikácie Ing. Miroslava Bachratého do medzinárodnej súťaže 
filatelistickej literatúry, 
‐ návrh na nomináciu člena za ZSF do poroty súťaže o najkrajšiu známku vyhlásenú 
Nexofil Award, kde bude ZSF zastupovať P. Lazar, 
‐ strata (nevrátenie majiteľovi) exponátu z výstavy Nitra 2021 pánovi Krausovi zo 
strany komisára pre Českú republiku, pri splnení všetkých povinností ZSF. 
 
16. Návrh uznesení z rokovania Rady ZSF predniesol P. Lazar a bol jednomyseľne 
schválený a je prílohou tejto zápisnice. 
 
17. Rokovanie Rady ZSF ukončil a všetkým účastníkom videokonferencie poďakoval 
za aktívnu účasť predseda ZSF P. Lazar. 
 
 
 
V Bratislave dňa 27. novembra 2021 
 
Zapísal: Z. Baliga 


