
 
 

Zápisnica zo zasadnutia Zväzu slovenských filatelistov 
 dňa 13. júna 2020 v Bratislave 

 
 
 

Prítomní: 
1. RNDr. Pavol Lazar ‐ predseda 
2. Ing. Zdeněk Baliga – podpredseda 
3. RNDr. Vojtech Jankovič 
4. MVDr. Milan Šajgalík 
5. Rastislav Ovšonka 
6. Ladislav Holc – člen RK 
7. Ing. Martin Polovka – predseda RK 

 
Tajomník: Iveta Valašková, Sekretariát ZSF 
 
Neprítomní :  
8. Ing. Jozef Vangel – ospravedlnený 
9. MUDr. František Kováčik ‐ ospravedlnený 
 

  
1. Otvorenie, informácia o uznášaniaschopnosti, schválenie programu 
Predseda  ZSF  Dr.  Lazar  otvoril  rokovanie  a    uvítal  členov  Rady  ZSF  na  4. 
zasadnutí Rady ZSF. 
Skonštatoval,  že  Rada  ZSF  je  uznášaniaschopná  a  schválila  všetky    body 
programu.  
 
2. Kontrola plnenia uznesení – predniesol predseda Lazar 
 
3.  Bonusy  pre  členov  ZSF  –  bonusy,  ktoré  plánujeme  pre  členov  Zväzu 
slovenských  filatelistov  predstavil  Jankovič.  Materiál  je  ešte  potrebné 
dopracovať. 
 
4. Zahraničné  filatelistické výstavy  – boli prerokované niektoré nominácie na 
porotcov  a  komisárov,  ktoré  sú  stále  otázne,  príp.  proxy  (ČR)  na  zahraničné 



filatelistické  výstavy  v tomto  i nasledujúcich  rokoch.  Tohtoročné  výstavy  boli 
zatiaľ zrušené alebo presunuté z dôvodu pandémie:  
Svetová výstava LONDON 2020 je preložená na nový termín 19. 2. ‐ 26. 2. 2022, 
národný  komisár  P.  Lazar  zostáva  v platnosti,  nominácia  V.  Jankoviča  na 
porotcu sa ruší, potrebné zaslať nomináciu opäť po vyzvaní organizátormi. 
Svetová  výstava  INDONESIA  2020  je  preložená  na  5.  ‐  8.  11.  2020,  národný 
komisár nebol nominovaný, zaslať návrh na porotcu: V. Jankovič. 
Medzinárodná výstava OSTROPA 2020 je preložená na 5. ‐ 8. 11. 2020, národný 
komisár M. Bachratý. 
Medzinárodná výstava PRAGA PICCOLA 2020 (11. 9. ‐ 13. 9. 2020) ‐ výstava je 
prístupná pre našich vystavovateľov ale  len v prípade,  že sú členmi SČF alebo 
ArGe  Tschechoslowakei.  Preto  národný  komisár  ZSF  nebol  vymenovaný  a 
prípadní záujemcovia majú kontaktovať priamo organizátorov. 
Národná výstava s medzinárodnou účasťou ÖVEBRIA 2020 (2. 10. ‐ 4. 10. 2020), 
národný komisár nebol vymenovaný, návrhy P. Lazar (nevyjadril sa), M. Ňaršík 
(neakceptoval).  
Svetová výstava IPEX 2021 je preložená na 9. ‐ 13. 11. 2021, národný komisár P. 
Lazar, nominácia V. Jankoviča na porotcu. 
Svetová  výstava  IBRA  2021  (6.  ‐  9.  5.  2021),  národný  komisár  nebol 
vymenovaný,  návrh  Miroslav  Bachratý  (predbežne  odmietol),  ďalší  návrh 
Vojtech Jankovič, zaslať návrh na porotcu: V. Jankovič. 
Svetová  výstava  PHILANIPPON  2021  (25.  8.  ‐  30.  8.  2021),  národný  komisár 
nebol vymenovaný, zaslať návrh na porotcu: V. Jankovič. 
Medzinárodná výstava NOTOS 2021 (19. ‐ 22. 11. 2021), národný komisár nebol 
vymenovaný,  návrh  P.  Osuský  (nevyjadril  sa),  ďalší  návrh  V.  Jankovič,  zaslať 
návrh na porotcu: V. Jankovič a možno aj P. Osuský (nevyjadril sa). 
Svetová  výstava  HUNFILEX  2022  (31.  ‐  3.  4.  2022),  národný  komisár  nebol 
vymenovaný,  návrh  P.  Csicsay  (zaslal  súhlas),  zaslať  návrh  na  porotcu:  V. 
Jankovič. 
Svetová výstava HELVETIA 2022  (18. 5.  ‐ 22. 5. 2022), národný komisár nebol 
vymenovaný, zaslať návrh na porotcu: V. Jankovič. 
Svetová výstava jednorámových exponátov a literatúry CAPEX 2022 (9. 6. ‐ 12. 
6. 2022), národný komisár nebol vymenovaný, návrh M. Ňaršík (zaslal súhlas), 
zaslať návrh na porotcu: V. Jankovič. 
 
Domáce  filatelistické  výstavy  –  M.  Šajgalík  predstavil  prípadnú  možnosť 
usporiadania  propagačnej  filatelistickej  výstavy  pri  príležitosti  Dní  Sv.  Cyrila  a 
Metoda  v Nitre  v júli  2020  (projekt  predložený,  nie  sú  požiadavky  na 
financovanie  zo  strany  ZSF),  ale  prichádza  do  úvahy  aj  iný  posunutý  termín. 
V prípade  uskutočnenia  propagačnej  filatelistickej  výstavy  treba  zaslať 



poverenie  KF  52‐51  Nitra  (p.  Ňaršíkovi).  Bola  spomenutá  aj  možnosť 
usporiadania  Medzinárodnej  filatelistickej  jednorámovej  výstavy 
v nasledujúcom období. 
Rada  ZSF  a VK  ZSF  vyzývajú  členov  a kluby  filatelistov  na  usporiadanie 
všeobecnej národnej filatelistickej výstavy v rokoch 2021 a 2022. 
 
5. Informácie o poverených a vykonaných úkonoch ‐  predseda ZSF Lazar 
informoval o splnených poverených úkonoch – bol podpísaný dodatok Kúpno‐
predajnej zmluvy s Slovenskou poštou, a.s. POFIS pre odber noviniek 
slovenských poštových známok, kde je stanovená obchodná zľava na rok 2020 
vo výške 20 % pre ZSF. Tento objem sa týka jedného roka. Boli zvažované rôzne 
varianty prerozdelenia obchodnej zľavy a odberov (predseda navrhol dať do 
jedného odberného miesta niekoľko objednávok a novinkárov. Rada ZSF 
podrobne rozobrala rôzne varianty poskytovania obchodnej zľavy pre 
odberateľova. Baliga ‐ navrhol  nasimulovať zľavu na jednotlivé odberné miesta,  
pán predseda – priemerom. Problémy so zúčtovaním poštovného, ďalej čo 
individuálny člen, čo právnická osoba ?) 
 
6. Aktivity členov Rady ZSF – Lazar, predseda ZSF informoval o rokovaniach 
s rôznymi inštitúciami, ktoré prebehli. Rokovanie o uzatvorení Zmluvy 
o spolupráci so Slovenskou poštou, a.s. a ZSF sa uskutoční v určenom termíne.  
Šajgalík informoval o ponuke funkcie predsedu do komisie Slovenskej známky  
M. Ňaršíkovi – nemá záujem. Ďalej M. Šajgalík doplnil informácie 
o pripravovanej výstave v Nitre. Oboslal  potencionálnych vystavovateľov, ktorí 
oznámili, že pokiaľ výstava bude, tak budú vystavovať. Výstavné rámy 
z Trenčína budú v nitrianskej Katedrále. Tá pôvodná bola plánovaná 
s medzinárodnou účasťou (mohla by byť budúci rok pri príležitosti Európskeho 
mesta kultúry alebo pri príležitosti  Sv. Cyrila a Metoda).  
Členovia spomenuli viaceré možnosti, napr. finančné prostriedky ministerstva 
sú na účte (zaangažovať aj mládežnícke exponáty). Rátať treba s mládežou ‐ 
mládežníkom zaplatiť štartovné, ďalej tlač katalógov a pod.  
 
7. Individuálne členstvo – individuálnym členom sa môže stať aj fyzická aj 
právnická osoba bol následne per rolam korigovaný, s tým, že v zmysle stanov 
môže byť členom len občan. Ing. Baliga a členovia rady  rozobrali  aj pojem 
kolektívny člen – čo ale nie je zadefinovaného v Stanovách ZSF kolektívneho 
člena – mohlo by ísť aj o združenie. Boli navrhnuté rôzne sumy členského, koľko 
má platiť individuálny člen členský príspevok – návrh 20,00 Eur ako základ 
a ďalej za ostatných členov. (Bratislava sa hlási ako kolektívny člen). Výška 
členského pre fyzické osoby a právnické osoby ‐ musíme sa rozhodnúť či ich 



chceme rozlišovať a ako a či ich chceme zvýhodniť alebo nie. Ďalšie návrhy na 
členské pre individuálnych členov sú 20,00 Eur FO a dvojnásobok PO, čiže 40,00 
Eur. Prehodnocovanie členského príspevku – návrh 16,00 Eur pracovne aktívny 
člen, 8,00 Eur dôchodca, 1,00 Eur mládež, individuálne členstvo – návrh 24,00 
Eur fyzická osoba a 48,00 Eur právnická osoba, 12,00 Eur študent. Tento návrh 
bol jednomyseľne schválený.  
 
Tento bod rokovania, čiže pôvodný návrh a schválené uznesenie, že 
individuálnym členom sa môže stať aj fyzická aj právnická osoba bol následne 
23. 06. 2020 per rolam korigovaný, s tým, že v zmysle stanov môže byť 
členom len občan. 
 
8. Odborné komisie – o činnosti odborných komisií informoval V. Jankovič. 
Členovia komisií musia byť členmi zväzu (podľa štatútu) a musia mať potrebnú 
kvalifikáciu, okrem iného aj preto, lebo odborné komisie vzájomne 
spolupracujú so zahraničnými komisiami. V. Jankovič požiada vedenie 
jednotlivých komisií o vzájomnú spoluprácu a aktivitu.  
 
9. Plnenie rozpočtu ZSF za rok 2019 – Ing. Martin Polovka, predseda Revíznej 
komisie ZSF podal správu Revíznej komisie ZSF po preverení plnenia rozpočtu 
ZSF za rok 2019.  Rada ZSF prerokovala správu Revíznej komisie ZSF a berie na 
vedomie. Nedostatky, ktoré revízna komisia vytkla boli akceptované 
a vysvetlené.  
 
10. Rozpočet ZSF na rok 2020 – rozpočet  ZSF  podľa jednotlivých príjmov 
a výdavkov plánovaných na rok 2020 predniesol Lazar, predseda ZSF. 
O poskytnutej dotácii ministerstva dopravy pod názvom Stratégia pre mládež 
a Program aktívneho starnutia v dotovanej sume 9.800,00 Eur na rok 2020 , 
podrobne informoval o jednotlivých projektoch, ktoré musia byť z dôvodu 
tohtoročnej zložitej situácii s pandémiou zmenené oproti plánovaným 
projektom. Po rozsiahlej diskusii boli predbežne schválené jednotlivé projekty,  
podľa predložených žiadostí o poskytnutie dotácie, ktorá končí tento rok. Preto 
ako súčasť čerpania týchto finančných prostriedkov by bolo vhodné použiť ich 
aj na obnovu výstavného zariadenia. Okrem iného V. Jankovič podal podnetné 
návrhy na usporiadanie mládežníckych podujatí (workshop, seminár na 
vzdelávanie vedúcich krúžkov mladých filatelistov a mládeže napr. v Belušských 
Slatinách, príp. inde, niečo ako kongres mladých filatelistov a pod.). Pán 
predseda vyzval členov rady, ako by sa táto práca s mládežou dala do 
budúcnosti perspektívne realizovať a kto by bol schopný to zrealizovať. Bolo 
navrhnuté, aby bolo toto podujatie nazvané podujatie Dni filatelie (alebo 



prevziať existujúci názov Dni filatelie Slovenska). Ing. Polovka navrhol 
propagačnú pomoc cez našu webovú stránku. Boli spomenuté viaceré miesta 
pre uskutočnenie ako napr. Lubietová, Banská Bystrica, Poprad, Bratislava – 
Jurki‐dom, Bardejov, Žilina, Trenčín a rôzne iné. Pán predseda navrhol 
vytvorenie facebookovej stránky, kde by sa filatelistická olympiáda mohla 
uskutočniť inou formou, ďalej sa hovorilo o interaktívnej webovej stránke.  
Pán predseda upozornil na prideľovanie dotácie pre filatelistické spolky, ktoré 
nie sú členovia ZSF. Keď dávame finančné prostriedky napr. na publikácie, 
máme i rozhodovať o špecifikácii a počtoch vydania. Treba vypracovať 
a pripraviť koncepciu edičnej činnosti v termíne do júla 2020 (Ing. Polovka, V. 
Jankovič). Koncepciu treba oddeliť tak, či je niekto členom zväzu alebo nie je. 
Všetky spoločnosti – Slovenská filatelistická akadémie, Spoločnosť Svätý 
Gabriel, Spolok košických filatelistov by mali byť individuálni členovia ZSF.  ( už 
neplatí – rozhodnutie per rolam ) Pri knižných publikáciách zaviesť inštitút 
recenzného konania, obsah by nám mal byť oznámený dopredu – vieme 
ovplyvniť obsah publikácií. Publikácie musia byť nepredajné, treba predložiť 
koncept publikácie, ktorá by mala mať nejakého recenzenta, ďalej poskytnutie 
niekoľko výtlačkov pre ZSF, vyžadujeme súhlas s uverejnením článkov na webe 
ZSF, zákaz predaja a musia nám poskytnúť reklamu. Podmienku si dať, aby títo 
autori prispievali aj do Spravodajcu ZSF. Na záver Rada ZSF rozpočet 
a jednotlivé projekty na rok 2020 predbežne  schválila. 
 
11. Koncepcia tvorby a vydávania časopisu a webovej stránky ZSF 
Podrobnú koncepciu tvorby a vydávania časopisu Spravodajca ZSF, jeho 
financovanie a správu o jeho obsahovej časti predniesol V. Jankovič.  
V rozsiahlej diskusii členov rady zazneli rôzne podnety a návrhy. Zväzový 
časopis by mal byť duálne médium – je to vecou predajnosti. Zaznel názor aj 
o zmene názvu časopisu, čím ale stráca históriu (ISBN – ISSN) – M. Polovka 
uviedol, že to nie je nutné a preto, to nepovažujeme za relevantný problém. Ale 
i to, že názov nemeniť počas roka, ale radšej keď vôbec, na začiatku roka. Treba 
oslovovať autorov s podnetmi, ďalej obsadenie redakčnej rady, distribúcia 
časopisu všetkým členom na ich adresu (poštovné by sme nehradili‐ dohodnúť s 
SP), Ing. Martin Polovka ako webový správca by zabezpečil uverejňovanie 
a doručovanie cez webovú stránku na webové adresy v spolupráci s V. 
Jankovičom. Existuje aj doménový kôš – rôznosť adries –  konfigurovanie adries, 
príp. sa dá urobiť aj klientská zóna. Prejednával sa počet vydávaných kusov 
zväzového časopisu (1.000 ks alebo 200 ks). Všetko závisí od uzatvorenia 
Zmluvy o spolupráci so Slovenskou poštou, a.s. a s tým súvisiacim financovaním 
časopisu. Schválená bola koncepcia Spravodajcu ZSF ako bola predložená. Bolo 



schválené dvojčíslo Spravodajcu v starom formáte v počte 750 ks. Predbežne 
schválené 3.350,00 EUR na rok 2020. 
 
12. Korešpondencia a rôzne 
Stupka – ohľadom posudzovania pravosti známky (?) atesty atď. 
Výstavu jednorámových exponátov nazvať napr. Výstava NITRA  
Schválenie Čestných odznakov ZSF: 
Zastúpenie členov Rady ZSF v iných inštitúciách (Realizačná komisia Slovenská 
pošta, a.s. Pofis – Lazar, Námetová komisia Ministerstva dopravy a výstavby SR 
– Baliga) 
Kováčik – napísal list na Slovenskú filatelistickú akadémiu 
V. Jankovič – informoval o pripravovanom vzdelávacom module Zberateľstvo 
a filatelia na Univerzita tretieho veku UNIZA Žilina v školskom roku 2020*2021 
Členské bonusy okomentovať v Spravodajcovi  
RK ZSF má ustanoveného svojho predsedu 
 
13. Schválené smernice a pokyny 
 
Organizačný poriadok – jednomyseľne schválený 
Štatút OK – jednomyseľne schválený 
Štatút výstavnej komisie – jednomyseľne schválený 
Skartačný poriadok –  jednomyseľne schválený 
Smernica pre udeľovanie Odznaku MF –jednomyseľne akceptovaná existujúca 
verzia  zostáva v platnosti v doterajšom znení 
Smernica pre prevádzkovanie centrálneho skladu rámov –jednomyseľne 
akceptovaná existujúca verzia zostáva v platnosti v doterajšom znení 
Pravidlá pre hodnotenie exponátov pohľadníc – jednomyseľne schválené 
Pokyny pre posudzovanie exponátov pohľadníc – zobraté na vedomie 
Štatút Výstavnej komisie ZSF – jednomyseľne schválený 
Koncepcia zväzových médií ‐ jednomyseľne schválená 
Výpožičný poriadok knižnice ZSF – potrebné dopracovať, keď bude jasný zámer, 
priestory a možné formy fungovania zväzovej knižnice) 
Bonusy a benefity pre členov ZSF – materiál je ešte potrebné dopracovať 
Štatút novinkovej služby ZSF (Ing. Baliga) – jednomyseľne schválený 
Smernica pre odmeňovanie porotcov – jednomyseľne schválená. 
 
V Bratislave dňa 13. júna 2020 
Zapísala: I. Valašková 


