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Známková tvorba Slovenskej republiky 2007 - IV. štvrťrok

2007, 26. 10. * Robert William Seton 
Watson (Osobnosti) * príležitostná 
známka * N: I. Schurmann * OF PTC 
Praha * PL: 50 ZP, TF: 2 PL * papier FLA 
* HZ 11 3/4 : 11 1/4  * FDC N: I. Schur-
mann, R: V. Ondrejička, OTp TAB * ná-
klad 500 tis.

R. W. Seton Watson (1879-1951), britský slavista

408 24 Sk viacfarebná ....................   24,-
408 FDC  .....................................................43,-
408 PaL  .....................................................40,-

2007, 14. 11. * Ján Želibský: Kytica chry-
zantém, F. X. K. Palko: Svätá Alžbe-
ta (Umenie) * príležitostné známky * 
GÚ+R: R. Cigánik (409), F. Horniak (410) 
* OTp PTC Praha * PL: 4 ZP + 2 K, TF: ? 
PL * papier OZ * RZ 11 3/4 * FDC N+R: R. 
Cigánik (409), F. Horniak (410), OTp TAB 
* náklad po 100 tis. (po 25 tis. PL)

Ján Želibský (1907-1997): Kytica chryzantém, 1936

František X. K. Palko (?): Svätá Alžbeta, okolo 1750

409 33 Sk viacfarebná ......................33,- 
410  33 Sk viacfarebná ......................33,- 
409-410 Séria (2) ............................................66,-
409 PL (165 x 109 mm) ................................. 132,-
410 PL (109 x 165 mm) ................................. 132,-
409 FDC  .....................................................52,-
410 FDC  .....................................................52,-
Poznámka
Známka č. 409 mala byť na pošty distribuovaná 
podľa pôvodného termínu vydania emisie 17. 10. 
2007.

2007, 14. 11. * Vianoce 2007 – Vianoč-
ný stromček * príležitostná známka * 
N: K. Kiselová - Siteková * OF PTC Pra-
ha * PL 50 ZP, TF: 2 PL * papier FLA * 
HZ 11 1/4 : 11 3/4  * FDC N: K. Kiselová 
- Siteková, R: V. Ondrejička, OTp TAB 
* náklad 4 mil.

Vianočný stromček

411 10 Sk viacfarebná ......................10,-
411 FDC  .....................................................29,-
411 CM  .....................................................29,-
411 ZZ  ...................................................100,-

2007, 28. 11. * Poľná pošta (Deň poš-
tovej známky) * príležitostná znám-
ka * N: M. Čapka * OF PTC Praha * 
PL 30 ZP + 30 K, TF: 2 PL * papier 
FLA * HZ 11 3/4 : 11 1/4 * FDC N: M. 
Čapka, R: J. Vitek, OTp TAB * náklad 
300 tis.
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ÚVODNÍK

Vážení čitatelia,
snáď, aby som neporušil toh-
toročnú tradíciu, dovoľte mi, 
aby som sa Vám znovu priho-
voril prostredníctvom nášho 
úvodníka. 

Áno, je po jednej z najdôle-
žitejších udalosti v ZSF, ktorá 
sa koná každé štyri roky - je 
po valnom zhromaždení. VIII. 
valné zhromaždenie ZSF osta-
ne navždy filatelisticky zdo-

Po valnom zhromaždení ZSF
– 2007, ktorá je výborným 
komplexným pohľadom na 
našu činnosť za ostatné šty-
ri roky. Pre svoj rozsah sme 
ju rozdelili do dvoch častí. 
V terajšom čísle uverejňuje-
me jej prvú časť, v budúcom 
uverejníme jej ďalšiu časť.

Okrem týchto veľmi 
významných dokumentov, 
uverejňujeme aj zápisnicu 
a uznesenie z prvých za-

kumentované a to nie len materiálmi 
v našich zbierkach, ako napríklad veľmi 
vkusným UTL personalizovanej známky 
upraveným k tejto príležitosti, či príleži-
tostnou poštovou pečiatkou otláčanou 
na číslované delegačné lístky s prítlačou 
a tiež na pozdravné obálky s prítlačou. 
Naše valné zhromaždenie zostane zdo-
kumentované pre budúcnosť hlavne 
svojim rokovacím obsahom a závermi, 
ktoré určia chod slovenskej organizova-
nej filatelie určite na viac než štyri roky. 
Ohliadli sme sa na ňom späť, aj povedali 
sme si kam budeme kráčať a vybrali sme 
si aj s kým na čele chceme tieto méty do-
siahnuť. Teraz nám už ostáva len správ-
ne vykročiť, aby sme mohli o štyri roky 
povedať, že náš smer bol správny.

Preto číslo Spravodajcu, ktorého úvod-
ník práve čítate, je venované rokovaniu 
a záverom VIII. valného zhromaždenia 
ZSF. Je v ňom uverejnená kompletná 
zápisnica aj uznesenie z rokovania. Bo-
hužiaľ pre krátkosť času do uzávierky 
Spravodajcu nebola overená zvolenými 
overovateľmi. Je doplnená ilustračný-
mi fotografiami z priebehu tohto fóra. 
Obdobnými fotografiami je doplnená aj 
Správa o činnosti ZSF za obdobie 2004 

sadaní Rady ZSF v novom funkčnom 
období na ktorých sme sa okrem iného 
dozvedeli od nášho hosťa z Pofisu pani 
Ing. Gilányiovej veľmi dobrú správu, že 
Pofis poskytne pri inaugurácii novej slo-
venskej známky (ak sa inaugurácia bude 
konať) bezplatne výrobu príležitostnej 
poštovej pečiatky k inaugurácii.

Ako každoročne, aj teraz v poslednom 
tohtoročnom čísle uverejňujeme anketu 
„Najkrajšia slovenská poštová známka 
a príležitostná poštová pečiatka roku 
2007“. Verím, že sa jej všetci zúčastníte.

Na ostatnom zasadaní Rady ZSF bola 
ustanovená nová redakčná rada nášho 
Spravodajcu. Preto dovoľte mi, ako ve-
dúcemu redaktorovi, srdečne poďakovať 
všetkým členom bývalej redakčnej rady 
a redakcie za ich prácu a členom novej re-
dakčnej rady popriať veľa úspechov a ná-
padov pri zveľaďovaní nášho periodika, 
aby Spravodajca bol stále lepší a lepší.

Vám, milí čitatelia, dovoľte mi, aby 
som vo svojom mene, ako aj v mene ce-
lého redakčného týmu, poprial príjemné 
a veselé Vianoce, veľa šťastia, zdravia, 
osobných a pracovných úspechov v no-
vom roku 2008!

Ing. Zdeněk Baliga, vedúci redaktor
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STRANA PREDSEDU

Predovšetkým sa Vám všet-
kým chcem poďakovať za 

Vašu kandidátku na predsedu 
Zväzu slovenských filatelistov.

Delegátom VIII. VZ ZSF za 
prejavenú dôveru pri voľbe 
predsedu a členov Rady Zväzu 
slovenských filatelistov.

Veľmi si vážim Vašu pod-
poru a dôveru. Zaväzuje ma 
to, aby som zvolenú funkciu 

Vážení členovia ZSF
Spoločne so Sloven-

skou poštou, a.s. budeme 
intenzívne hľadať spôsob 
ako pritiahnúť k filatelii 
mládež do krúžkov mla-
dých filatelistov. Ale k to-
mu potrebujeme vedúcich 
krúžkov z radov našich 
členov. Najlepšie by bolo 
keby boli z radov učiteľov 
základných škôl.

Ak si dobre všimneme vekové zlože-
nie členov Rady ZSF a myslím si že aj 
členov výborov ZKF a KF sú v priemere 
nad 50 rokov.

Prioritou týchto výborov by malo 
byť, aby mladí členovia svojimi vedo-
mosťami a schopnosťami posilnili fun-
kcionársky aktív zväzu.

Rada ZSF musí vyvolať širokú disku-
siu k všetkým poriadkom ZSF a možno 
aj k Stanovám ZSF pre lepšiu organizo-
vanosť a priehľadnosť činnosti ZSF.

Očakávam od všetkých členov ZSF 
iniciatívu pri činnosti a riešení problé-
mov ZSF. 

Prajem všetkým členom ZSF šťastné 
a veselé prežitie Vianočných sviatkov, 
do nového roku 2008 veľa zdravia, šťas-
tia a porozumenia.

Miroslav Ňaršík
predseda ZSF

vykonával zodpovedne a čestne. Záro-
veň očakávam od Vás rovnakú zodpo-
vednosť a trpezlivosť pri riešení úloh 
a problémov vo zväze.

Mojou prioritou je zlepšenie komu-
nikácie medzi všetkými členmi zväzu 
a Radou ZSF. Môžeme na to využiť veľa 
komunikačných prostriedkov (osob-
ným rozhovor, telefonicky, elektro-
nickou poštou alebo listom). Zaviedol 
som na sekretariáte zväzu knihu došlej 
a odoslanej pošty. Došlá pošta je pride-
lená kompetentnému členovi Rady na 
vybavenie. 

Druhou úlohou je prijať plán filatelis-
tických výstav, aby sa kluby filatelistov 
ako organizačné výbory výstav, budúci 
vystavovatelia a už vystavovatelia vede-
li pripraviť na organizovanie a účasť na 
výstavách.

Pre organizátorov výstav je dôležitý 
stav výstavného zariadenia. Rada ZSF 
pripraví Štatút skladu (skladov) výstav-
ného zariadenia ZSF podľa ktorého sa 
bude riadiť zapožičiavanie a Združenia 
klubov musia vykonať inventarizáciu 
tohto zariadenia. Pripravíme Projekt 
na výrobu nového výstavného zaria-
denia.
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V súlade so Stanovami ZSF čl. 6 a na 
základe uznesenia Rady ZSF bolo 

zvolané VIII. valné zhromaždenie ZSF, 
ktoré sa konalo v priestoroch jedálni na 
Fakulte chemickej a potravinárskej tech-
nológie STU v Bratislave dňa 27.10.2007.

Rokovanie delegátov VIII. VZ prebie-
halo podľa schváleného programu pri-
loženého k pozvánke nasledovne:
Bod č. 1 – Registrácia delegátov a hostí 
- bola vykonaná v čase od 8,00 do 8,40 

hodiny a je dokumentovaná podpí-
sanými prezenčnými listinami.

Bod č. 2 – Otvorenie 
- vykonal predseda ZSF Doc. Ing. Ľu-

bomír Floch PhD. privítaním všet-
kých delegátov a hostí, konštatoval 
že všetci delegáti obdržali pracovné 
materiály, pri prezentácii prevzali 
delegáti číslovaný delegačný lístok 
– na meno – a ďalšie doplňujúce 
podklady k rokovaniu.

Bod č. 3
– Vedenie 1. časti rokovania prevzal 

predsedajúci Mgr.Ján Mička, ktorý 
pristúpil k volbe pracovných orgá-
nov VZ.

- Pracovné predsedníctvo:
 Doc. Ing.Ľubomír Floch PhD., Mgr. 

Ján Mička, Dušan Evinic, Ing. Július 
Jantoš, Ing.Jozef Vangel CSc., Ing.
Stolár ako hosť SP a.s.-POFIS a vdp.
Ján Vallo za združenie kresťanskej 
filatelie Sv. Gabriel. Tento návrh bol 
jednomyseľne schválený. 

- Mandátová komisia:
 MUDr. Peter Osuský, PhD. – pred-

seda, členovia – Vladimír Lacko, 
Ing. Dezider Birčák.

- Volebná komisia:
 Jozef Korený – predseda, členovia - 

Ing. Andrej Tekeľ, Ľubomír Vajčovec.
- Návrhová komisia:

ZÁPISNICA*
z VIII. valného zhromaždenia ZSF

konaného dňa 27. októbra 2007 v Bratislave

 Miloš Teťuľa – predseda, 
členovia – Stanislav Hel-
meš, Anton Vraník.

- Overovatelia zápisnice:
 Ing. Ladislav Královský, 

Ing. Vladimír Mrva.
- Skrutátori:
 František Divok, Ivan Tvrdý.
- Zapisovatelia:
 Ing.Július Jantoš, Ján Mo-

ravčík.
Všetky návrhy boli prijaté 

jednomyseľne.
Bod č. 4 – Správa mandátovej 

komisie.DOC. ING. ĽUBOMÍR FLOCH, PHD. PRI OTVORENÍ VZ

DOKUMENTY ZSF
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Bod č. 5 – Schválenie programu 
– delegátom bol predložený návrh 

na schválenie programu rokovania 
podľa priloženého návrhu k pozván-
ke. Boli vznesené pripomienky Ing.
Gažu, Ing. Mrvu s návrhom predĺžiť 
dobu diskusných príspevkov nad 5 
min. teda 10 min. a viac, aby diskusia 
dostala väčší priestor tým, že budú 
v rámci rokovania skrátené časy na 
prestávky, aby sa vytvoril väčší pries-
tor pre diskutujúcich a stručnejšie 
prednesená správa o činnosti ZSF za 
rok 2004-2007, ktoré delegáti dostali 
v materiáloch. Priebeh diskusie sa 
bude riadiť časovými možnosťami 
VZ, prípadne bude možné odovzdať 
čas na diskusiu inému delegátovi. 
Po tomto upresnení s pripomienkou 
vecnej diskusie bol program rokova-
nia schválený.

V priebehu otvorenia rokovania 
a voľby pracovných orgánov VZ členovia 
mandátovej komisie vykonali kontrolu 
prezenčných listín na základe ktorých 
predseda mandátovej komisie MUDr. 
Peter Osuský, PhD. predložil správu 
a konštatoval, že:
- Na VIII. valné zhromaždenie bolo 

pozvaných 43 delegátov z hlasom 
rozhodujúcim, 5 delegátov z hlasom 
poradným a 10 hostí.

- Na VIII. valnom zhromaždení sa 
zúčastňuje 41 delegátov z hlasom 
rozhodujúcim, čo predstavuje účasť 
95,3 %. Ďalej sa na VZ zúčastňu-
je 5 delegátov s hlasom poradným 
a 3 hostia.

- Na základe zisteného stavu predse-
da mandátovej komisie vyhlásil, že 
VIII. VZ ZSF je platné a uznášania 
sa schopné.

DOKUMENTY ZSF
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DOKUMENTY ZSF

Bod č. 6 – Správa o činnosti ZSF za hod-
notenie rokov 2004 – 2007.

Správu predniesol predseda ZSF 
Doc. Floch, konštatoval, že predloží 
fakty, ktoré už niekoľko krát uviedol 
v Spravodajcovi ZSF a iných materiá-
loch. Preto sa sústredil vo vystúpení 
na najdôležitejšie oblasti činnosti ZSF 
a vysvetlil pracovné rokovania a postu-
py s inými partnermi a organizáciami, 
ktoré spolupracovali so ZSF a význam-
ne vplývali na jeho činnosť.

Jednalo sa hlavne o ekonomiku zväzu, 
prerozdelenie prostriedkov na jednotlivé 
činnosti, súčasnú situáciu vo vývoji a sta-
ve členskej základne, tým nutnosť úpra-
vy členských príspevkov a ich zvýšenie. 
Ďalej rozobral spoluprácu so Slovenskou 
poštou a.s., Pofisom, inými filatelistic-
kými zväzmi, zahraničnými vzťahmi so 
zvýraznením spolupráce s FIP a FEPA, 
zdôraznil, že všetky rozhodujúce postu-
py a závery zväzu boli prerokované v Ra-
de ZSF a sú podložené príslušnými uzne-
seniami. Uviedol, že všetky podrobnosti 
k činnosti zväzu a dosiahnuté výsledky 
sú uvedené v písomnom materiále pre 
VZ a v tabuľkových prehľadoch prilože-
ných v správe.

Vyzval delegátov na konštruktívnu 
diskusiu a námety na činnosť pre bu-
dúce obdobie. Správa bola spracovaná 
podľa písomných podkladov, vyho-
tovených jednotlivými členmi Rady 
ZSF, podľa určených kompetencií a ich 
zodpovedností za plnenie úloh zväzu, 
správ jednotlivých združení klubov fi-
latelistov, odborných komisií, podnetov 
a doporučení pre ZSF, ktoré boli zaslané 
písomne na sekretariát v čase prípravy 
valného zhromaždenia. V správe zhod-
notil činnosť ZSF vo volebnom období 

2004-2007, zaoberal sa vývojom členskej 
základne, činnosťou novinkovej služby, 
výstavníckou činnosťou a zdôvodnil 
potrebu zvýšenia členského v nasle-
dovnom období. Spracované podklado-
vé materiály dávajú dostatok informácií 
a podkladov k vystúpeniu delegátov 
v rámci diskusie. Záverom poďakoval 
všetkým, ktorí svojou prácou a iniciatí-
vou prispeli k dosiahnutým výsledkom 
v prospech Zväzu slovenských filatelis-
tov a pomáhali riešiť a plniť v uplynu-
lom období úlohy a predsavzatia. 
Bod č. 7 – Správa o hospodárení zväzu.

Správu predniesol Ján Moravčík, kto-
rý vykonával v hodnotenom období čin-
nosť ekonóma zväzu. Správu predložil 
písomne a uviedol konkrétne čísla a úda-
je k hospodáreniu so zameraním na sme-
rovanie a prerozdelenie prostriedkov 
pre jednotlivé činnosti ZSF. Vysvetlil 
niektoré vzťahy pri tvorbe príjmovej čas-
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ti rozpočtu, uviedol stabilné a nestabilné 
zdroje príjmov v jednotlivých rokoch. 
Uviedol, že všetky podrobné údaje sú 
uvedené v materiáloch „Hospodárenie 
a ekonomika ZSF“, ktoré obdržali všetci 
delegáti VZ. Záverom vystúpenia ozná-
mil ekonomické údaje hospodárenia 
a zostatkov na účtoch VÚB a pokladni 
ZSF so stavom k 18.10.2007, stavy aktív. 
zásob na stredisku novinkovej služby 
a zostatky na účte NS vo VÚB.

Materiál je doložený písomne a je sú-
časťou protokolu z VIII. VZ ZSF.
Bod č. 8 – Správa revíznej komisie.

Správu predniesol predseda Revíz-
nej komisie ZSF Ing. Ján Fratrič, ktorý 
v správe uviedol rozsah činnosti RK 
v hodnotenom období, zameral sa na 
kontrolu hospodárenia a ekonomickej 
činnosti, výsledky hospodárenia 2004-
2007, dodržiavania finančnej discip-
líny, zúčtovania konaných výstav, na 

ktoré prispieval zväz a riešenia pod-
netov na revíznu komisiu v uplynulom 
období a konštatuje, že revízna komisia 
v uplynulom období nezistila porušova-
nie platných predpisov v hospodárení 
a účtovná evidencia je vedená priebež-
ne a prehľadne. Vyjadril sa k činnosti 
Rady ZSF a odborných komisií ZSF, ku 
kontrole hospodárenia zväzu v jednot-
livých rokoch a potvrdil správnosť vy-
kazovaných výsledkov v hodnotenom 
období. Odporučil delegátom VIII. VZ 
ZSF prijať Správu o hospodárení v zne-
ní a rozsahu tak, ako bola predložená.
Bod č. 9 – Odovzdanie ocenení KF Ra-

dou ZSF.
Predseda ZSF Doc.Ing.Floch poďa-

koval najaktívnejším KF za vykonanú 
prácu, ocenil výsledky spolupráce s výz-
namnými organizáciami a podľa  uzne-
senia Rady ZSF udelil ocenenia jednot-
livým klubom filatelistov a zástupcom 
organizácií ako uznanie zväzu podľa 
zoznamu uvedenom v podkladových 
materiáloch pre VZ.

Rada ZSF sa rozhodla oceniť aktívne 
kluby filatelistov a spoločenské združe-
nia a organizácie, ktoré spolupracujú so 
ZSF pri príležitosti VIII. VZ ZSF Čestný-
mi uznaniami, ktoré boli prítomným zás-
tupcom klubov filatelistov a organizácií 
slávnostne odovzdané. Neprítomným 
zástupcom budú zaslané dodatočne. Zoz-
nam ocenených tvorí prílohu zápisnice.
Bod č. 10 
– 15 minútová prestávka.
Bod č. 11 – Príhovory hostí.

Rokovanie VIII. VZ pozdravili zú-
častnení hostia, ktorí vo svojich krát-
kych príhovoroch sa zamerali na spolu-
prácu zo ZSF, najmä:
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- Ing. Vladimír Stolár – poverený zás-
tupca Slovenskej pošty a.s. uviedol, že 
si veľmi pozorne vypočul predložené 
správy na VZ a state, ktoré sa dotýka-
jú spolupráce so SP a.s. či v technic-
kej, organizačnej, alebo ekonomickej 
oblasti prenesie do povedomia jed-
notlivým úsekom i vedeniu SP a.s. 
so snahou nachádzať nové riešenia 
spolupráce so ZSF v spoločnom záuj-
me oboch organizácií. Kladne ocenil 
činnosť ZSF i podnety, ktoré ZSF zo 
svojich praktických poznatkov pre-
náša na jednaniach so Slovenskou 
poštou. Pozdravil rokovanie a zaže-
lal prijatie dobrých a aktivizujúcich 
záverov VZ. Ospravedlnil neprítom-
nosť štatutárnych zástupcov SP a.s., 
ktorí sa zúčastňujú celoslovenských 
osláv v Černovej.

- Ing. Ervín Smažák – pozdravil ro-
kovanie VZ, oboznámil prítomných 
o formách spolupráce medzi ZSF 
a SSOaŠF, ako prejav spolupatričnosti 
vo filatelistických záujmoch oboch or-
ganizácií odovzdal pre knižnicu ZSF 
3 odborné publikácie, ktoré vydala 
SSOaŠF. Zaželal úspešné rokovanie 
VZ a naďalej dobrú spoluprácu.

- Vdp. Ján Vallo – zástupca filatelis-
tického Spoločenstva sv. Gabriel po-
zdravil rokovanie a uviedol niekoľko 
príkladov vzájomnej spolupráce so 
ZSF, ktorá obojstranne veľmi napo-
máha pri rozvoji filatelie na Sloven-
sku. Hovoril o zámeroch činnosti do 
konca roka 2007, prípravu filatelistic-
kej výstavy v spolupráci s KF Nitra 
a ďalších aktivitách. Súčasne poďa-
koval za doterajšiu spoluprácu ZSF.
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Bod č. 12 – Diskusia k predloženým 
správam a činnosti ZSF.

Pred započatím diskusie boli opä-
tovne predložené návrhy na predĺženie 
času na diskusiu, ktoré však hlasova-
ním neboli prijaté, nakoľko delegáti po-
tvrdili platnosť rokovacieho poriadku 
VZ v pôvodnom znení. Do diskusie sa 
písomne prihlásili:

- MUDr.Peter Osuský, PhD. – vyjad-
ril súhlas s činnosťou zväzu v hodnote-
nom období, nakoľko táto je priamo zá-
vislá na celkovom ekonomickom vývoji. 
Otázky vývoja členskej základne tak 
ako u nás, tak i v zahraničí majú trend 
znižovania, čo výrazne ovplyvňujú fak-
ty súčasného životného štýlu a iných 
záujmov najmä u mladých ľudí. Uviedol 
niekoľko poznatkov z dlhoročného pô-
sobenia v návrhovej i realizačnej komi-
sie MDPaT SR, v ktorých má ZSF po jed-
nom hlase z celkového počtu 12 členov 
v každej z uvedených komisií. Nedarí 
sa preto presadzovať záujmy filatelistov 
podľa ich predstáv najmä v námetoch, 
nominálnych hodnotách, technickom 
spracovaní a vydávaní poštových zná-
mok i iných filatelistických produktoch. 
On osobne bude rešpektovať zvýšenie 
členského, nakoľko sa musíme spolie-
hať len sami na seba a inej cesty niet. 
K úprave Stanov ZSF sa priklonil skôr 
k 5 člennej Rade ZSF, ako 12 člennej, čo 
je ekonomicky veľmi náročné. Nesúhla-
sí s paritným zastúpením KF na VZ ZSF. 
Veľmi kladne hodnotil účasť delegátov 
na VIII.VZ. Zdôraznil nutnosť spolu-
pracovať s FIP a FEPA z hľadiska me-
dzinárodnej spolupráce ZSF. Výstavný 
poriadok ZSF je veľmi dobre spracova-
ný a zodpovedá všetkým podmienkam 
i smerom k zahraničiu.

- Ing. Gaža – pozdravil rokovanie VZ 
od 86 ročného KF v Žiline. Veľmi kriticky 
sa vyjadroval k celkovej činnosti zväzu 
najmä z hľadiska postavenia ZSF v spo-
ločnosti, je to stavovská organizácia fila-
telistov a musí si vydobyť iné postavenie 
ako doposiaľ. Funkcionári musia svojim 
členom slúžiť a nie mentorovať a prika-
zovať. Treba zjednodušiť predpisy, určiť 
minimálny limit počtu členov v KF. Na 
VZ ZSF musí mať prístup každý KF, ak 
sa VZ zúčastní, bude to na jeho náklady. 
Treba zvýšiť úlohu i odbornú činnosť ko-
misií ZSF, navrhuje, aby Rada ZSF mala 
iba 5 členov. Nesúhlasí s prenesením 
návrhu zvyšovania členského na Radu 
ZSF, členské ponechať na rozhodnutí 
len VZ ZSF, pritom zaviazať Radu hľa-
dať formy a metódy získania finančných 
prostriedkov z iných zdrojov. Mládež 
v KMF musí pracovať priamo v KF, aby 
poznala starších členov KF a preberala 
ich skúsenosti priamo od nich. Navrhuje 
celkovú revíziu Stanov ZSF, znížiť člen-
ské príspevky a spolupracovať so SP a.s. 
na miestnej úrovni. Nespoliehať sa len 
na podporu SP a.s., nakoľko pošta nie je 
tútorom ZSF.

- Ing. Patrik Rovný, PhD. – predseda 
západoslovenského ZKF člen KF 52-51 
v Nitre poukázal na neoprávnenosť vy-
žadovať od členov 50,- Sk na VZ v rámci 
poukázania členského, nakoľko to nie 
je v súlade so Stanovami ZSF. Oznámil, 
že sa zriekajú cestovných náhrad a obe-
dov, nakoľko ich KF tento príspevok ne-
zaplatil. O takýto príspevok môže ZSF 
len požiadať príslušný klub filatelistov. 
Pozdravil rokovanie v mene KF i ZKF 
a zaželal mu dobré závery.

- Jozef Korený – predložil svoje stano-
visko k tézam na prerokovanie VZ. Na-
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koľko jeho podrobné návrhy a podnety 
sú uvedené v odovzdanom písomnom 
diskusnom príspevku, nie sú v tejto čas-
ti pre ich rozsiahlosť uvedené. Hovoril 
o celkovom vzťahu členov KF k zväzu, 
potvrdil tézu, že zväz budeme mať taký, 
aký si ho urobíme. Týka sa to všetkých 
oblastí. Uviedol, že ich KF spolupracuje 
s  vyšším územným celkom, ktorý im 
ekonomicky pomáha. Je tu ale problém 
s právnou subjektivitou KF i ZKF. Kri-
ticky sa vyjadril, že ekonomický rozbor 
činnosti zväzu mal byť delegátom zasla-
ný skôr, aby si ho mohli detailne preštu-
dovať a potom sa k nemu vyjadriť. Vi-
tálne funkcie zväzu treba presne určiť 
uznesením Rady v jednotlivých rokoch 
podľa vývoja. Prostriedky pre odborné 
komisie ZSF prideľovať len tým, ktoré 
vyvíjajú aktívnu činnosť a preukazujú 
konkrétne výsledky práce a aktivity 
priamo pre členov KF.

Odporúča znížiť a obmedziť aktivity 
smerom k FIP a FEPA. Cieľavedome ko-
ordinovať činnosť a spoluprácu s inými 
filatelistickými zväzmi obsahovo i ča-
sovo podľa ekonomických možností 
zväzu. Spolupracovať s mestami a obca-
mi kde sú KF. Zrušiť projekt Deň otvo-
rených dverí a viac prostriedkov smero-
vať na Dni filatelie, propagovať mládež, 
využívať rozhlas, televíziu i miestne ko-
munikačné prostriedky. Treba sa zaobe-
rať obnovou, údržbou, prípadne postup-
ným nadobudnutím nových výstavných 
rámov podľa najnovších poznatkov.

- Norbert Feiner – Pozdravil roko-
vanie ako najstarší člen zväzu, tajom-
ník KF Levice od r. 1952, vedúci KMF 
od r. 1957. Zvýšenie členského spôsobí 
značný úbytok členov, treba hľadať iné 
riešenia. Odporúča dohodnúť aby člen-

ské platila SP a.s.. Pošta pýta dokonca 
poplatky za používanie pečiatky. Vy-
jadril sa k správe RK s tým, že revízne 
komisie nekontrolujú len ekonomiku, 
ale aj činnosť zväzu v organizačných 
i odborných činnostiach. Členovia ne-
javia záujem o členské prémie ZSF, na-
koľko sú len umelo vytvorené a nie je 
to oficiálny filatelistický materiál. Treba 
zvýšiť úroveň práce sekretariátu, jeho 
neustálu dostupnosť a komunikácie 
schopnosť podľa potrieb KF. Pozdravil 
rokovanie v mene 41 aktívnych členov.

- JUDr.Svätopluk Šablatúra – Infor-
moval VZ o činnosti komisie expertov 
a znalcov ZSF, treba sa zaoberať udele-
ním certifikátu znalca, nakoľko o túto 
činnosť majú záujem 3 členovia, ktorí sú 
vyspelí a majú predpoklady na vykoná-
vanie znaleckej činnosti. Zo znaleckého 
hľadiska dochádza k falšovaniu najmä 
1.000,- korunových kolkových známok. 
Informoval o podstate konfliktu na úse-
ku znalcov so SČF. Odporúča spolupra-
covať s filatelistickými obchodníkmi, 
dať im k dispozícii členské prihlášky 
do ZSF a tak získavať nových členov. 
Využívať rozhlas, televíziu, avšak tieto 
organizácie sú komerčnými a majú iba 
takéto snahy. Informoval, že pre členov 
ZSF skúša známky zdarma. Zaželal VZ 
ZSF úspech.

- Dr. Jozef Oško – Zvýšenie členské-
ho negatívne ohrozuje vývoj členskej zá-
kladne, hľadajme preto spoločne cestu 
pre zvýšenie členského, ale musí to byť 
korektná dohoda, ktorá sa informáciou 
prenesie na všetky KF a členov s vysvet-
lením týchto potrieb. Pri doplatkovej 
známke 50,- Sk na VZ treba usmerniť, 
kde a ako doplatkovú známku nalepiť. 
Uviedol i príklady platenia členského 
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členov, ktorí odiš-
li do predčasného 
dôchodku, naďalej 
pracujú, podnika-
jú a podľa listu zo 
ZSF dotknutý člen 
má zaplatiť členské 
len 100,- Sk. Treba 
na takéto vyjad-
renia dávať veľký 
pozor, nakoľko 
vytvárajú neobjek-
tívne stanovisko. 
Dôchodcovský vek 
treba jednoznačne 
určiť na 62 rokov 
veku. Odporúča 
určiť zaplatenie 

potreby členov KF. Nevyužívajú existu-
júce komunikačné prostriedky vrátane 
WEB stránky ZSF na propagáciu svojej 
činnosti. V Stanovách ZSF príp. v Orga-
nizačnom poriadku ZSF určiť, že pred-
sedovia odborných komisií sú volení 
– menovaní na obdobie 4 rokov. Potom 
majú zbilancovať svoju činnosť a výs-
ledky predložiť VZ ZSF. Treba vyme-
dziť rámec pôsobenia zväzu, filokartia 
môže byť súčasťou zberateľskej činnosti 
v rámci ZSF. Uviedol, že Výstavný po-
riadok bol novelizovaný a publikovaný, 
zodpovedá súčasným podmienkam vys-
tavovateľskej činnosti a nadväzuje na 
všeobecne platné pravidlá i v okolitých 
krajinách. Ak boli členovia a KF vyzva-
né na podnety a návrhy na zmeny, tak 
došli len 2 pripomienky. Želal VIII. VZ 
úspech v rokovaní.

- Mgr. Ján Mička – uviedol, že kom-
plexná správa a informácie o činnosti 
KM ZSF sú publikované v Spravodaj-
covi č. 3/2007 preto túto oblasť v rám-

členského do konca decembra pre na-
sledujúci rok, lebo to spôsobuje prob-
lémy platenia členského najmä v KMF. 
Treba odstrániť nedostatky v zasielaní 
pošty zo ZSF, lebo dátum uvedený na 
liste nekorešponduje s pečiatkou pošty 
o odoslaní. Rozdiel je 7 až 10 dní.

- Ing. Martin Polovka, PhD. – správ-
ca WEB stránky ZSF žiadal všetkých 
prítomných aby zasielali materiály pre 
túto stránku ZSF tak, aby mohla slúžiť 
všetkým členom. O stránku je veľký 
záujem, avšak musí obsahovať nové ak-
tuálne údaje o živote ZSF, ZKF i KF na 
celom Slovensku.

- Ing. Miroslav Bachratý – Informoval 
o príprave a realizácii výstavy Sloven-
sko-Poľsko 2007, avšak vyslovil mienku, 
že odborné poslanie ZSF je zanedbáva-
né a je potrebné tento stav prerokovať 
a nájsť riešenie. Odborné komisie ne-
pracujú systematicky, metodicky správ-
ne, nevydávajú materiály, poznatky, zis-
tenia a informácie zo svojej činnosti pre 



Spravodajca ZSF 14

ci diskusie nebude podrobne uvádzať. 
Odporúča, aby sa priamo KF zaoberali 
mládežou, získavali ju pre túto záujmo-
vú činnosť, spolupracovali s centrami 
volného času. Všetky podrobné údaje 
sú uvedené na WEB stránke pod náz-
vom „Mládež“.

- Ing. Marcel Pilka – KF Dubnica nad 
Váhom. Zvýšenie členského je zlá stra-
tégia, pokiaľ sa nezlepší výkon zväzu. 
Bude to mať negatívny dopad na člen-
skú základňu. Spravodajca ZSF mešká 
a je po jeho vydaní neskoro zasielaný. 
Ako to, že Slovenská pošta nevydala do-
posiaľ Emisný plán na rok 2008, pričom 
naši susedia v ČR zverejnili emisný plán 
už dávno. Kedy bude slovenský? Sloven-
ská pošta vydáva vysoké nominále, kto-
ré nezodpovedajú praktickému použitiu 
pri podaní poštových zásielok. Taktiež 
sú diskutabilné a problematické tzv. 
spoločné vydania s inými krajinami.

- Peter Hložka – informoval o príp-
rave výstav, má skúsenosti nakoľko po-
stavil a inštaloval viacero významných 
výstav, preto sa zameral na kvalitu 
a kompletnosť výstavného zariadenia. 
Pri ostatnej výstave Slovensko-Poľsko 
2007 v Bratislave sa sklá znehodnocova-
li praskaním, preto je potrebné venovať 
značnú pozornosť skompletizovaniu, 
obnove, prípadne postupnému nado-
budnutiu nových výstavných rámov no-
vého typu. Súčasné rámy sú už 30 ročné 
a potrebujú obnovu. Je potrebné urobiť 
dôsledný súpis a technický stav výstav-
ných panelov v jednotlivých regiónoch 
a súhrnný materiál dať k dispozícii sek-
retariátu ZSF, príp. výstavnej komisii, 
aby bola možná dôsledná príprava ďal-
ších výstav. 100 plexiskiel z Bratislavy 
je v Nitre, z toho 70 ks patrí do skladu 

v Žiline. Očakáva primeranú starost-
livosť k tejto úlohe v budúcom období 
s vyčlenením finančných prostriedkov 
pre tento účel.

- Na návrh Ing. Mrvu pokračovali 
nad stanovený limit 5 minút –

- Jozef Korený – upresnil niektoré 
ďalšie body z jeho diskusného príspev-
ku. Navrhol znížiť účasť zásupcov ZSF 
na kongresoch FIP a FEPA.

- Doc. Floch – sa prihlásil do disku-
sie, aby reagoval a odpovedal na niekto-
ré príspevky. Zameral sa najmä kritiku 
dostupnosti sekretariátu, čo súviselo 
s niektorými úspornými opatreniami 
už uvedenými v správe, tieto však ne-
priniesli očakávaný efekt, skôr pôsobili 
na činnosť sekretariátu negatívne. Od-
povedal na ekonomické potreby zvä-
zu vo vzťahu k zvyšovaniu členského. 
K nezaplateniu 50,- Sk príspevku na VZ 
uviedol, že to bola skôr žiadosť smerom 
ku klubom, aby sa zabezpečilo toto VZ. 
Svoje vystúpenie považuje za vysvetle-
nie niektorých diskusných príspevkov. 
Poďakoval diskutujúcim za ich stano-
viská a podnety.

- Miroslav Ňaršík – opätovne zdô-
vodnil, že kým nie je v stanovách uve-
dené, Rada ZSF nemá právo požadovať 
ďalšie poplatky ako odpoveď na príspe-
vok p. Koreného.

- MUDr. Peter Osuský, PhD. – zdô-
raznil, že považuje za povinnosť repre-
zentovať ZSF na medzinárodnom fóre.
Týmto bola diskusia ukončená.
Vedenie rokovania prevzal p. Evinic.
Bod č. 13 – Hlasovanie o návrhu na 

zmenu členského.
Návrh predsedu Ing. Flocha:

aktívne činní 400,- Sk

DOKUMENTY ZSF
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dôchodcovia 300,- Sk
Návrh p. Moravčíka

– zvyšovanie postupne každý rok. 
Po krátkej porade jednotlivých ZKF 

boli predložené nasledovné návrhy 
takto:

ZKF Bratislava:
aktívne činní 450,- Sk
dôchodcovia 250,- Sk
Stabilne na celé funkčné obdobie.

ZKF Západoslovenský región:
aktívne činní 400,- Sk
dôchodcovia 200,- Sk
so zvyšovaním každý rok o 40,- Sk 

u aktívne činných, t.j. 400, 440, 480, 
520. U dôchodcov o 20,- Sk, t.j. 200, 220, 
240, 260.
ZKF Stredoslovenský región:

aktívne činní 300,- Sk
dôchodcovia 150,- Sk
Stabilne po celé funkčné obdobie.

ZKF Východoslovenský región: 
aktívne činní 400,- Sk
dôchodcovia 200,- Sk
so zvyšovaním u aktívne činných 

400, 430, 460, 500,-. U dôchodcov 200, 
230, 260, 300.

Pri prechode na EURO zaokrúhlovať 
smerom dole.

Upresnili sa vekové hranice – pre 
mládež 21 rokov, pre dôchodcov 62 
a ZŤP bez rozdielu zaradenia členov do 
výsluhových dôchodkov či iného druhu 
dôchodkového zabezpečenia. 

Po krátkej diskusii bol prijatý na 
hlasovanie návrh Západoslovenského 
ZKF, ktorí delegáti odsúhlasili počtom: 
22 delegátov bolo za

7 delegátov bolo proti
2 delegáti sa zdržali hlasovania.

Bolo odsúhlasené členské na jednotlivé 
roky:

  Aktívne činní Dôchodcovia
2008  400  200
2009  440  220
2010  480  240
2011  520  260
Bod č. 14 – Hlasovanie o návrhoch na 

zmenu Stanov ZSF.
Návrhy na zmenu stanov boli spra-

cované na základe návrhov z valných 
zhromaždení jednotlivých ZKF a dostal 
ich v písomnej podobe každý delegát. 
Delegáti schválili, že jednotlivé návrhy 
budú odsúhlasovať aklamačne. 

Celkove hlasovalo 41 delegátov s hla-
som rozhodujúcim 

38 delegátov za aklamačné hlasova-
nie a 3 delegáti sa zdržali hlasovania.
Bod a) Návrh, aby o zmene členského 

príspevku rozhodovala rada a nie VZ:

DOKUMENTY ZSF
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za hlasovalo 18 delegátov
proti hlasovalo 23 delegátov

Návrh neprešiel. Ostáva (na rozhod-
nutí valného zhromaždenia) tak, ako je 
v platných stanovách.
Bod b) Návrh na zmenu počtu členov 

Rady ZSF:
1 návrh – 5 členov – za 18 delegátov
2 návrh – 12 členov – za 3 delegáti
3 návrh – 7 členov – za 20 delegátov

Ostáva 7 členná rada ako v platných 
stanovách .
Bod c) Návrh na zmenu počtu zasadaní 

Rady ZSF:
1 návrh – 3 x a viac – za 13 delegátov
2 návrh – 4 x a viac – za 28 delegátov

Ostáva 4x a viac ako je v platných 
stanovách.
Bod d) – Delegátov na valné zhromaž-

denie ZSF zvolávať na: 
1 návrh – paritnom zastúpení – za 8 de-

legátov
2 návrh – pomernom zastúpení – za 33 

delegátov
Ostáva pomerné zastúpenie ako je 

v platných stanovách.
Bod e) – Výbor ZKF sa schádza najmenej:
1 návrh – 1x do roka – za 16 delegátov
2 návrh – 2x do roka – za 25 delegátov
Ostáva 2x ako je v platných stanovách.

Na podotázku, že kluby filatelistov 
nemajú právnu subjektivitu poukázal 
Ing. Ján Fratrič na bod 1 časť V. článok 
11, kde Rada ZSF môže priznať právnu 
subjektivitu organizačným jednotkám 
ZSF KF a ZKF. Valné zhromaždenie 
ZSF odporúča v uznesení zaoberať sa 
otázkou právnej subjektivity pre klu-
by z právneho hľadiska a doriešiť ju 
v zmysle platných zákonov.

Bod č.15 – Plán práce na ďalšie volebné 
obdobie.

Plán práce na obdobie rokov 2008-
2011 bude dopracovaný a prerokovaný 
na druhom zasadnutí Rady ZSF v de-
cembri 2007, nakoľko predložený návrh 
bude aktualizovaný a upravený v zmysle 
podnetov z VIII. VZ. Po jeho dopracova-
ní bude zaslaný všetkým delegátom VZ 
a publikovaný v Spravodajcovi č. l/2008.

Svoje predstavy a plán práce pred-
niesli kandidáti na predsedu ZSF na 
volebné obdobie 2008-2011. Ako prvý 
vystúpil p. Miroslav Ňaršík. Vo svo-
jom prejave načrtol svoj plán na zlep-
šenie komunikácie medzi členmi, ZKF 
a vedením ZSF s dôrazom na komuni-
káciu elektronickou poštou, zlepšenie 
informovanosti členov ZSF a pripravo-
vaných akciách, plán výstav s perspek-
tívou usporiadať raz za 2 roky výstavu 
I. stupňa a medzinárodnú výstavu. 

Ing. Ľubomír Floch PhD. informoval, 
že svoj plán práce zverejnil v Spravo-
dajcovi č. 3/2007. Vo svojom pláne po-
číta so zachovaním novinkovej služby, 
stálym zlepšovaním kontaktov smerom 
k zahraničiu, členstvu vo FIP a FEPA, 
zväčšením právomocí pre ZKF, zacho-
vaním časopisu Spravodajcu ZSF a bu-
de iniciovať založenie nadácie pre roz-
voj filatelie na Slovensku. Komplexný 
plán tvorí súčasť zápisnice.

Počas 40 min. prestávky bol obed.
Bod č. 16 – Vyhlásenie výsledkov hla-

sovania.
Výsledky hlasovania k návrhu na 

zmenu členského príspevku a zmeny 
Stanov ZSF boli prednesené predsedom 
volebnej komisie Jozefom Koreným 
(bod č. 13 a 14).

DOKUMENTY ZSF



2007 / 4 17

Bod č. 17 – Vystúpenie kandidátov 
na predsedov ZSF.

V súlade s predloženou kandi-
dátkou na funkciu predsedu ZSF 
vystúpili:

Doc. Floch – ako doterajší pred-
seda uviedol, že svoje vízie k ďal-
šej činnosti ZSF podrobne uviedol 
v Spravodajcovi 3/2007, vyjadril ich 
i v záverečnej časti Správy o čin-
nosti ZSF, preto sa k nim nemieni 
opätovne vracať. Zvýraznil však, že 
ekonomické zabezpečenie základ-
ných a existenčných funkcií zvä-
zu musí byť kryté prostriedkami 
z členských príspevkov, ako jediné-
ho stabilného zdroja príjmov. Zväz 
sa musí vysporiadať i s nedoplatka-
mi z členského pre jednotlivé ZKF, 
ktoré sú vlastne dotáciou ZSF na ich 
činnosť. Spolupráca s FIP a FEPA je 
predpokladom zviditeľnenia ZSF 

ti zväzu. Príprava výstavy v spoluprá-
ci s filatelistickým Spoločenstvom sv. 
Gabriel v roku 2008 je toho názorným 
príkladom. Všetky svoje vedomosti, or-
ganizačné schopnosti i svoj volný čas 
chce venovať filatelii a ZSF. Očakáva po-
moc všetkých pri tomto spoločnom úsilí. 
Vopred poďakoval delegátom za dôveru 
a jeho kandidatúru.
Bod č. 18 – Predstavenie kandidátov za 

členov Rady ZSF a Revíznej komisie.
Predseda volebnej komisie Jozef 

Korený v súlade s kandidátkou vyzval 
kandidátov, aby sa jednotlivo povs-
taním predstavili delegátom VZ pri 
prečítaní ich mena. Do Rady Zväzu 
slovenských filatelistov kandidovali 
podľa predloženej kandidátkyn Ing. 
Patrik Rovný, PhD, Dušan Evinic, Ing. 
Jozef Vangel PhD, MVDr. Ľubomír Ba-
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v medzinárodnom rozmere, spolupráca 
so SP a.s., dobrá organizácia práce a dis-
ciplína vo zväze sú prednostne potreb-
né pre dosiahnutie dobrých výsledkov 
v budúcom období.

Miroslav Ňaršík – uviedol svoje po-
hľady na ďalšiu činnosť zväzu, zdôraz-
nil intenzívnu spoluprácu s orgánmi 
miestnej samosprávy, vyšších územ-
ných celkov i štátnej správy, s filatelis-
tickými podnikateľmi a inými filatelis-
tickými združeniami a spoločnosťami.

Reálne vidí možnosti organizačného 
i ekonomického zabezpečenia zväzu na 
základe intenzívnych rokovaní so spo-
mínanými inštitúciami. Organizovanie 
výstav, výstavnú činnosť, dať možnosti 
slovenským vystavovateľom, spoluprácu 
so zahraničnými filatelistickými zväz-
mi považuje za významnú časť činnos-
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rančok, Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD., 
Ing. Zdeněk Baliga, Ing. Vladimír Mrva 
a Mgr. Ján Mička. Do revíznej komisie 
Ing. Ján Fratrič, Ing. Josef Rančák, p. 
Hölc. Všetci kandidáti sú delegátmi 
VZ a po predstavení boli odmenení 
potleskom. Proti kandidátom neboli 
vznesené žiadne pripomienky. Voľby 
do Rady ZSF a predsedu ZSF - valné 
zhromaždenie jednohlasne súhlasilo 
s tajnou voľbou.
Bod č. 19 – Voľba predsedu, členov 

Rady a revíznej komisie.
Za predsedu Zväzu slovenských fila-

telistov zvolili delegáti tajným hlasova-
ním p. Miroslava Ňaršíka s počtom hla-
sov 23. Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD. 
dostal 17 hlasov. 1 hlas bol neplatný.

Za členov Rady Zväzu slovenských 
filatelistov zvolili delegáti tajným hla-
sovaním týchto kandidátov:
Členovia – Dušan Evinic – 38 hlasov
Mgr. Ján Mička – 34 hlasov
MVDr. Ľubomír Barančok – 33 hlasov
Ing. Jozef Vangel – 33 hlasov
Ing. Zdeněk Baliga – 29 hlasov
Doc. Ing. Ľubomír Floch – 24 hlasov
Do Revíznej komsie ZSF boli zvolení: 
Ing. Josef Rančák – 41 hlasov
Ladislav Hölc – 39 hlasov
Ing. Ján Fratrič – 38 hlasov

Bola znesená pripomienka Ing. Vla-
dimírom Mrvom, že v Rade ZSF nie 
je zástupca ZKF ZsR Ing. Patrik Rov-
ný PhD. ako predseda ZKF ZsR ZSF. 
Podľa Stanov ZSF má mať každé ZKF 
svojho zástupcu. Po dlhšej diskusii 
o zastúpení ZKF v Rade ZSF bolo do-
poručené dať do uznesenia VZ preve-
riť podľa Stanov ZSF pripomienku Ing. 
Vladimíra Mrvu.

Bod č. 20 – Správa volebnej komisie 
o výsledku volieb.

Všetci členovia volebnej komisie po-
tvrdili podpísaním správy volebnej ko-
misie platnosť volieb do orgánov ZSF na 
ďalšie funkčné obdobie. 

Po krátkom zasadaní novozvolenej 
Rady ZSF bolo vyhlásené rozdelenie 
funkcií Rady ZSF a Revíznej komisie 
ZSF nasledovne:
Rada Zväzu slovenských filatelistov
Predseda - Miroslav Ňaršík
Podpredseda - Dušan Evinic – vnútro-

zväzová činnosť
Podpredseda - Doc. Ing. Ľubomír Floch, 

PhD. – medzinárodné vzťahy
Členovia - MVDr. Ľubomír Barančok – 

výstavná činnosť; Ing. Jozef Vangel 
– odborné komisie; Mgr. Ján Mička 
– komisia mládeže; Ing. Zdeněk Ba-
liga – vydavateľská činnosť

Revízna komisia Zväzu slovenských fi-
latelistov

Predseda - Ing. Josef Rančák
Tajomník - Ladislav Hölc
Člen - Ing. Ján Fratrič, PhD

Výsledky volieb spolu s volebnými 
lístkami sú súčasťou zápisnice.

Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD. poďa-
koval za doterajšiu spoluprácu členom 
ZKF a zároveň zablahoželal Miroslavovi 
Ňaršíkovi k zvoleniu za predsedu ZSF.
Bod č. 21 – Návrh a schválenie uznesenia.

Návrh na uznesenie spracovaný ná-
vrhovou komisiou bol prednesený de-
legátom predsedom návrhovej komisie 
Ing. Milošom Teťuľom, k uzneseniu bol 
časový priestor na doplňujúce návrhy, 
podnety a pripomienky, ktoré boli po-
dané delegátmi VZ. Podľa ich vážnosti 
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a významu boli dodatočne doplnené do 
uznesenia. Po úprave a doplnení uzne-
senia bolo uznesenie schválené pome-
rom za 39 delegátov, proti 2 delegáti. 

Uznesenie v schválenom rozsahu 
a znení je nedeliteľnou súčasťou tejto 
zápisnice, ako samostatná časť a schvá-
lením sa toto uznesenie stalo právoplat-
ným pre ďalšiu činnosť Zväzu sloven-
ských filatelistov. Schválenie uznesenia 
delegáti potvrdili potleskom.
Bod č. 22 – Záver a ukončenie rokovania.

Novozvolený predseda ZSF vo svo-
jom vystúpení na záver rokovania 

poďakoval delegátom za prejavenú 
dôveru, ocenil korektný priebeh ro-
kovania, iniciatívu delegátov i výboru 
organizačnú prípravu VZ. Poďakoval 
prítomným hosťom a požiadal ich, aby 
poznatky z VZ preniesli do ich organi-
zácií s cieľom trvalej spolupráce v ďal-
šom období pre dobro slovenskej orga-
nizovanej filatelie.

Tým bolo rokovanie VIII. valného 
zhromaždenia ZSF ukončené.

Zapísal: Ján Moravčík, Ing. Július Jantoš
Napísala: Iveta Valašková

ČLENOVIA NOVEJ RADY ZSF, REVÍZNEJ KOMISIE ZSF A SEKRETARIÁTU ZSF, ZĽAVA:
PP. HÖLC, ŇARŠÍK, VALÁŠKOVÁ, EVINIC, KÖGLEROVÁ, MVDR. BARANČOK, 
MGR. MIČKA, ING. BALIGA, ING. RANČÁK, ING. FRÁTRIČ, PHD., 
DOC. ING. FLOCH, PHD., ING. VANGEL PHD.
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VIII. valné zhromaždenie ZSF:

A) SCHVAĽUJE
1) Správu o činnosti ZSF za obdobie 

rokov 2004-2007.
2) Správu o hospodárení ZSF za obdo-

bie rokov 2004-2007.
3) Výšku členských poplatkov na roky 

2008 až 2011 nasledovne:
Rok 2008 2009 2010 2011
Základné
členské Sk 400 440 480 520
Dôchodcovia Sk 200 220 240 260

Pri prechode na Euro zaokruhlovať 
smerom dole.:

B) POTVRDZUJE
Výsledky volieb VIII. VZ ZSF:
za predsedu ZSF: 
Miroslav Ňaršík
do Rady ZSF:
Dušan Evinic (38)
Mgr. Ján Mička (34)
Ing. Jozef Vangel, PhD. (33)
MVDr. Ľubomír Barančok (33)
Ing. Zdeněk Baliga (29)
Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD. (24)
Ostatní kandidáti získali počet bodov: 
Ing. Patrik Rovný, PhD. (22)
Ing. Vladimír Mrva (19)
Revízna komisia ZSF:
Ing. Josef Rančák – predseda (41)
Ladislav Hölc – tajomník (39)
Ing. Ján Fratrič, PhD. – člen (38)

UZNESENIE*
zo zasadnutia VIII. valného zhromaždenia ZSF

konaného dňa 27. októbra 2007 v Bratislave
C) BERIE NA VEDOMIE
1) Správu Revíznej komisie ZSF za ob-

dobie rokov 2004-2007.
2) Obsadenie funkcií podľa výsledkov 

volieb do funkcie predsedu Zväzu 
slovenských filatelistov, Rady Zväzu 
slovenských filatelistov a Revíznej ko-
misie Zväzu slovenských filatelistov.

D) UKLADÁ
1) Vypracovať plán hlavných úloh na 

obdobie rokov 2008-2011 a rozoslať 
na KF a  delegátom VZ ZSF.

 Termín: 8. 12. 2007
 Zodpovedný: Rada ZSF

2) Preveriť možnosť zakotviť do Sta-
nov ZSF právnu subjektivitu Zdru-
žení klubov filatelistov a klubov fila-
telistov pre možnosť získať finančné 
prostriedky na podujatia, organizo-
vané ZKF a KF z iných zdrojov.

 Zodpovedný: tajomník ZSF
3) Riešiť problém obnovy výstavného 

zariadenia.
 Termín: 8.12.2007 
 Zodpovedný: Rada ZSF
4) Vyhodnotiť diskusné príspevky de-

legátov VIII. valného zhrom. ZSF.
 Termín: 8.12.2007 
 Zodpovedný: Rada ZSF
5) Oznámiť KF úhradu členských prís-

pevkov na rok 2008 do 31. 1. 2008.
 Termín: 20.11.2007 
 Zodpovedný: tajomník ZSF

*Poznámka: uznesenie v čase uzávierky Spravodajcu 04/2007 
ešte nebolo overené overovateľmi zápisnice.
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Dňa 27. októbra 2007 sa uskutočni-
lo 1. slávnostné zasadnutie Rady Zväzu 
slovenských filatelistov pri príležitosti 
VIII. valného zhromaždenia ZSF v Bra-
tislave.

Rada Zväzu slovenských filatelistov 
sa zišla v nasledovnom zložení:
1. Miroslav Ňaršík - predseda ZSF
2. Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.
3. Dušan Evinic 
4. Mgr. Ján Mička
5. MVDr. Ľubomír Barančok
6. Ing. Jozef Vangel, PhD.
7. Ing. Zdeněk Baliga
Prizvaní:
Ing. Martin Polovka PhD. - správca 

WEB stránky
Zapisovateľ: Iveta Valašková

1. ÚVOD
Slávnostné zasadnutie otvoril a vie-

dol  predseda Zväzu slovenských fila-
telistov  p. Miroslav Ňaršík, ktorý bol 
zvolený za predsedu na riadnom zasad-
nutí VIII. valného zhromaždenia ZSF. 
Poďakoval všetkým členom bývalej 
Rady za vykonanú prácu a vynaložené 
úsilie v prospech ZSF a súčasne zaželal 
rade v novom zložení veľa úspechov do 
ďalšej činnosti.

2. FUNKCIE ZSF 
Rada ZSF konštatuje, že za predsedu 

Zväzu slovenských filatelistov bol riad-
nou voľbou VIII. valného zhromažde-
nia ZSF zvolený  p. Miroslav Ňaršík.

Za podpredsedov  Zväzu sloven-
ských filatelistov Rada menuje Dušana 

Evinica a Doc. Ing. Ľubomíra Flocha, 
PhD.

3. ROZDELENIE KOMPETENCIÍ RADY 
ZSF

Rada Zväzu slovenských filatelistov 
určuje kompetencie jednotlivých členov 
rady  nasledovne:

Miroslav Ňaršík – predseda Zväzu 
slovenských filatelistov

Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD. - me-
dzinárodné vzťahy

Dušan Evinic – vnútrozväzová činnosť
MVDr. Ľubomír Barančok – výstav-

ná činnosť   
Ing. Jozef Vangel, PhD. – činnosť od-

borných komisií
Mgr. Ján Mička – činnosť komisie 

mládeže
Ing. Zdeněk Baliga – publikačná čin-

nosť
Zastupovaním tajomníka Zväzu slo-

venských filatelistov bola poverená Ive-
ta Valašková.

3. ORGANIZOVANÉ PODUJATIA 
V IV. ŠTVRŤROKU 2007 

Rada ZSF  prerokovala prípravu po-
dujatí, ktoré sa uskutočnia ešte v roku 
2007. Jedná sa najmä o prípravu podu-
jatia Deň slovenskej poštovej známky 
a filatelie, ktorá sa uskutoční dňa 18. de-
cembra 2007 a je organizovaná v spolu-
práci so Slovenskou poštou, a. s..  Súčas-
ťou podujatia je slávnostné odovzdanie 
Ceny Zväzu slovenských filatelistov za 
uplynulý rok, ktorá je udelená kandidá-
tovi na základe voľby Komisie pre udeľo-
vanie Ceny ZSF a menuje ju Rada ZSF. 

Zápisnica
z I. zasadnutia Rady ZSF dňa 27. októbra 2007
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Rada ZSF na svojom zasadnutí pre-
rokovala materiály podľa schváleného 
programu a prijala nasledovné uznese-
nie:
A) BERIE NA VEDOMIE
1) Stanovisko JUDr. Jozefa Sobi-

harda, CSc. k voľbám do Rady ZSF 
na VIII. VZ ZSF a nesúladu voleb-
ného poriadku ZSF so Stanovami 

UZNESENIE
zo zasadnutia Rady ZSF 

dňa 8. decembra 2007 v Bratislava
ZSF s tým, že vyplývajúca úloha 
bude plnená v rámci plánu práce 
ZSF.

2) Správu o kontrole plnenia uznesení 
zo zasadnutia Rady ZSF 6.10.2007, 
l. zasadnutia Rady ZSF po VIII. val-
nom zhromaždení ZSF a informáciu 
o doručenej pošte v znení a rozsahu 
ako bola prednesená.

4. ÚLOHY
Rada Zväzu slovenských filatelistov 

ukladá pripraviť Plán činnosti ZSF na 
obdobie rokov 2008-2011.
 Termín: 30.11.2007 
 Zodpovedný: členovia Rady ZSF 

Rada Zväzu slovenských filatelistov 
ukladá pripraviť Plán filatelistických výs-
tav ZSF  na obdobie rokov 2008-2011.
 Termín: 30.11.2007 
 Zodpovedný: MVDr. Ľ. Barančok

Zapísala: Valašková Iveta

Ďakujeme Vám všetkým, kto-
rí ste sa aj v tomto roku roz-

hodli podporiť našu organizáciu 
Zväz slovenských filatelistov 2 % 
z Vašej dane. Váš dar si nesmier-
ne ceníme. Ubezpečujeme Vás, že 
finančné prostriedky boli účelne 

ZSF sa uchádza o Vaše 2 % 
zo zaplatenej dane z príjmov 

i v nasledujúcom roku!

využité pre rozvoj organizovanej 
filatelie na Slovensku. 

Zároveň si dovoľujeme uchádzať 
sa o Vašu priazeň i v nasledujúcom 
roku a požiadať Vás o darovanie 
2% z daní z príjmov, a  tak podpo-
riť naše občianske združenie.

Vážení priatelia filatelisti
a priaznivci slovenskej filatelie!

Naše IČO je 00178 039.
Ďakujeme Vám za podporu!
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3) Pokyn na zavedenie došlej a odosla-
nej pošty ako aj evidencie časopisov, 
literatúry, ich zapožičanie a vrátenie 
do knižnice ZSF. Pokyn na upresne-
nie zasielania osobných alebo zvä-
zových tlačovín a literatúry členom 
Rady ZSF.

4) Oznámenia JUDr. Svätopluka Šabla-
túru, že Komisia znalcov ZSF bude 
od 1.1.2008 znalecky posudzovať 
kolkové známky.

5) Zasadnutia Rady ZSF sa budú ko-
nať v roku 2008: 8.3., 14.6., 6.9. 
a 6.12.2008.

6) Žiadosť organizačného výboru výs-
tavy SLOVOLYMPHILA 2008 na 
spoluprácu pri príprave a realizácii 
výstavy. 

7) Zhodnotenie Zmluvy o spolupráci 
ZSF a SP, a.s. za rok 2007.

8) Podpísanie Zmluvy o spolupráci ZSF 
a SP, a.s. na rok 2008 a Kúpnej zmlu-
vy medzi SP, a.s. a ZSF na rok 2008.

B) SCHVAĽUJE
1) Návrh pána Dušana Evinica, aby 

Ing. Patrik Rovný, PhD. bol pravi-
delne prizývaný na všetky zasadnu-
tia Rady ZSF ako predseda ZKF Zsl. 
regiónu.

2) Poskytnutie členských prémií ZSF 
za rok 2007 všetkým členom, kto-
rí uhradili členské do konca roku 
2007. Členskou prémiou bude čier-
notlač najkrajšej známky za rok 
2007 v počte platiacich členov ZSF 
a KMF za rok 2007.

3) Plán súťažných filatelistických vý-
stav na roky 2008 - 2011 v rozsahu 
spracovanom Ing. Mirkom Bachra-
tým a MVDr. Ľubomírom Barančo-
kom. 

4) Návrh vypracovania plánov činnos-
ti odborných komisií ZSF vypraco-
vaný Ing. Jozefom Vangelom, PhD., 
ktoré budú dopracované do plánu 
práce ZSF.

5) Menovanie predsedov odborných ko-
misií ZSF tak, ako sú uvedené v zápis-
nici z tohto zasadnutia Rady ZSF.

6) Doc. Ľubomíra Flocha, PhD. za ná-
rodného komisára filatelistickej výs-
tavy PORTUGAL 2010.

7) Návrh Koncepcie výstavnej činnos-
ti, Plán súťažných filatelistických 
výstav na roky 2009 až 2011 a  Smer-
nicu pre prevádzkovanie skladu vý-
stavného zariadenia v Trenčíne.

8)  RNDr. Vojtecha Jankoviča za gestora 
výstavy SLOVOLYMPHILA 2008.

9) Do čestného výboru výstavy SLOV-
OLYMPHILA 2008 predsedu ZSF  
Miroslava Ňaršíka.

C) UKLADÁ
1) V priebehu volebného obdobia 

2008-2011 pripraviť návrh na zo-
súladenie vnútrozväzových poriad-
kov so Stanovami ZSF.  Pre splne-
nie tejto úlohy zostaviť komisiu pre 
vykonanie revízie vnútrozväzových 
poriadkov, ktorá doporučí prísluš-
nú zmenu alebo úpravu uvedených 
dokumentov.

 Termín: december 2008
 Zodpovedný: predseda ZSF
2) Oznámiť všetkým partnerom ZSF 

nové zloženie Rady ZSF s adresá-
rom za účelom následnej korešpon-
dencie a zasielanie Poštových zvestí 
členom Rady ZSF a Revíznej komi-
sie ZSF.

 Termín: 31.01.2008 
 Zodpovedný: tajomník ZSF
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3) Podľa spracovaného materiálu Ing. 
Jozefom Vangelom, PhD.  zabez-
pečiť cestou Ing. Martina Polovku, 
PhD. aktualizáciu a zmenu údajov 
na webovej stránke ZSF k zloženiu 
odborných komisií ZSF.

 Termín: 31.01.2008 
 Zodpovedný: Ing. Jozef Vangel, PhD.
4) Za prácu v odborných komisiách 

ZSF poďakovať doterajším predse-
dom odb. kom. ZSF. Súčasne novo-
menovaným predsedom vydať me-
novacie dekréty.

 Termín: 31.01.2008 
 Zodpovedný: tajomník ZSF
5) Aktualizovať web-stránku ZSF ad-

resár funkcionárov klubov filatelis-
tov a ďalších potrebných údajov.

 Termín: 31.12.2007 
 Zodpovedný: Doc. Ľubomír Floch, PhD.
6) Vyžiadať od všetkých KF v rámci „Hlá-

sení o členskej základni na rok 2008“ 
menovité zoznamy členov KF s vyzna-
čením dôchodcov a  aktuálne zloženie 
výborov KF vrátane adresárov.

 Termín: 31.01.2008 
 Zodpovedný: tajomník ZSF
7) Zaradiť do plánu práce ZSF pries-

kum u  členov ZSF k činnosti ZSF 
s dotazníkom.

 Termín: 08.03.2008 
 Zodpovedný: Rada ZSF
8) Pripraviť dotazník pre členov ZSF 

k činnosti ZSF.
 Termín: 15.02.2008 
 Zodpovedný: Dušan Evinic
9) Menovať výstavnú porotu pre výsta-

vu SLOVOLYMPHILA 2008.
 Termín: 28.02.2008 
 Zodpovedný: Ing. Mirko Bachratý

10) Prerokovať s organizačným výborom 
výstavy SLOVOLYMPHILA  2008 
podrobnosti k vzájomnej spolupráci 
pri príprave a realizácii výstavy.

 Termín: 28.02.2008 
 Zodpovedný: Doc. Ing. Ľubomír Floch, 

PhD a MVDr. Ľubomír Barančok
11) Doručiť zástupcovi SP, a.s. Ing. Ru-

ženke Gilányiovej adresár funkci-
onárov Rady a ZKF ZSF za účelom 
ich pozývania na inaugurácie  slo-
venských poštových známok, ktoré 
organizuje SP, a.s. v regiónoch SR.

 Termín: 20.01.2008 
 Zodpovedný: predseda ZSF
12) Vykonať inventarizáciu výstavných 

zariadení (výstavné rámy, stojky, 
lišty a sklá), ktoré sú použiteľné pre 
výstavy.

 Termín: 28.02.2008 
 Zodpovedný: predsedovia ZKF
13) Menovať do redakcie Spravodajcu 

ZSF jedného člena z každého ZKF.
 Termín: 28.02.2008 
 Zodpovedný: predsedovia ZKF
14) Vykonať účtovnú uzávierku a pred-

ložiť záverečný rozbor o hospodáre-
ní Zväzu slovenských filatelistov za 
rok 2007.

 Termín: 28.02.2008 
 Zodpovedný: Ján Moravčík
15) Pripraviť a schváliť  plán práce a roz-

počet ZSF na rok 2008.
 Termín: 08.03.2008 
 Zodpovedný: Rada ZSF

Toto uznesenie bolo schválené všet-
kými hlasmi členov Rady Zväzu sloven-
ských filatelistov.

V Bratislave dňa 8. 12. 2007.
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Príloha Spravodajcu ZSF
Ročník: I. Číslo: 4/2007

Vedúci krúžkov mladých filatelistov 
a súťažiaci v národnom kole Filate-

listickej olympiády dostali na záver Kon-
gresu mladých filatelistov v Ružomberku 
informáciu, že 35. ročník filatelistickej 
olympiády mládeže bude mať tému Špor-
tom ku zdraviu. Pretože rok 2008 je olym-
pijským rokom, bolo navrhnuté, aby téma 
FO bola s podobným zameraním.

Bližšie rozvedenie témy nie je urče-
né. Komisia mládeže ZSF v tomto letáku 
iba odporúča ako vhodné námety, resp. 
súvislosti napr. vyjadriť v miniexponáte 
vzťah športu a zdravia, význam správnej 
životosprávy pre mladého človeka, boj 
proti drogám, boj za čistotu športu – fair 
play, význam turistiky, pobyt na čerstvom 
vzduchu, turistiku, harmonický rozvoj 
osobnosti človeka, ideál antickej kaloka-
gatie a jeho odkaz dnešku a ďalšie. 

Komisia mládeže ZSF však upozorňu-
je na niektoré zásady alebo zmeny oproti 
predchádzajúcim ročníkom FO, ako boli 
prerokované na rozšírenom zasadaní ko-
misie mládeže v Ružomberku.

Pokračuje organizovanie súťaže pre 
kategóriu D. Prehľad vekových skupín 
a počtu albumových listov v miniexponá-
te sa nemení. Pre zaradenie do kategórie 
je rozhodujúci vek súťažiaceho, aký má 
mladý filatelista 1. januára 2008, teda 
v roku, kedy sa bude konať záverečné ná-
rodné kolo súťaže.

Športom ku zdraviu
Pokyny k organizovaniu 35. roč. FO v šk. roku 2007/08

Rozsah miniexponátov je:
Z  8 – 10 rokov 1 albumový list
A 11 – 12 rokov 2 albumové listy
B 13 – 15 rokov 2 albumové listy
C 16 – 18 rokov 3 albumové listy
D 19 – 21 rokov 3 albumové listy
Počet albumových listov miniexponátu 

platí rovnako pre všetky kolá FO: krúž-
kové, krajské aj národné kolo (finále). 
Súťažiaci kategórie Z a A si môžu pre mi-
niexponát vybrať rastrovanú aj nepotlače-
nú časť albumového listu. Súťažiaci v kate-
góriách B, C a D musia pracovať na „čistej“ 
nepotlačenej ploche listu. Albumové listy 
si do krajského kola aj finále súťažiaci 
môžu priniesť vlastné, (ale nesmú byť vo-
pred nijakým spôsobom označené!) Pošto-
vý materiál je vlastný, prípadne vedúceho 
KMF. Výber známok určených na použitie 
v miniexponátoch k zvolenej téme olym-
piády je v tomto roku obmedzený iba na 
slovenské a československé poštové znám-
ky, prípadne aj české známky. Platí to aj 
o ostatnom filatelistickom materiáli (FDC, 
poštové hárčeky, príležitostné pečiatky 
a pod.). Prípadné použitie iných zahra-
ničných známok bude mať za následok 
diskvalifikáciu. Uvedené opatrenie má 
prispieť k väčšiemu záujmu o naše vlastné 
poštové známky a k prehĺbeniu znalostí 
o našich známkach.

Celinu, celistvosť a FDC možno použiť 
iba v kategórii B, C a D, poštový hárček 
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menšieho formátu a výstrižok (1 ks) mož-
no použiť v každej kategórii. V kategó-
riách Z, A môže byť text písaným písmom, 
ostatné kategórie majú určené paličkové, 
tlačené písmo, písací stroj, šablónku alebo 
aj počítač – to však organizátori nemôžu 
zaručiť, že vo vyšších kolách zabezpečia 
súťažiacim počítač s tlačiarňou. Súťažiaci 
dostanú 1 list naviac, to však nemá vplyv 
na predĺženie časového limitu, stanove-
ného organizátormi na mieste konania. 
Vo finále môže byť toto opatrenie obme-
dzené. Súťažiaci použijú vlastné známky, 
nálepky a pod., nesmú mať nijakým spô-
sobom označené albumové listy (usporia-
danie známok, označenie riadkov, štvor-
čekov atď.). Nesmú mať so sebou vopred 
nastrihané havidky, napísané texty, inú 
literatúru ako katalógy, knihy a podobne. 

Za miniexponát, hodnotený spravidla 3-
člennou porotou je maximálne 60 bodov.

Test obsahuje 20 otázok, z nich je časť 
všeobecno-odborných z filatelie a poštov-
níctva, menšia časť (2 – 5 otázok ) sa bude 
týkať témy FO, tak aby súťažiaci mohol 
získať maximálne 40 bodov. Pri teste nie je 
dovolené používať žiadne poznámky. Ma-
ximum možných získaných bodov je 100.

Víťazov kategórií FO určí počet zís-
kaných bodov. Pri rovnosti bodov viace-
rých súťažiacich rozhoduje kvalitnejší 

miniexponát, ak je hodnotenie rovnaké, 
tak predseda poroty po porade s ostatný-
mi členmi hodnotiacej komisie určí ďalšie 
pomocné kritérium.

Krúžkové kolá uskutočnia vedúci 
KMF v apríli, krajské kolá budú v máji. 
Predpokladáme uskutočnenie národné-
ho kola 35. ročníka FO na Kongrese MF 
v Braislave (alebo v blízkom okolí)  začiat-
kom júna počas výstavy so športovým 
a olympijským zameraním, ktorej uspo-
riadateľom je Slovenská spoločnosť olym-
pijskej a športovej filatelie v bratislavskej 
Inchebe. Presné miesto aj termín oznámi 
KM ZSF a organizátor kongresu postu-
pujúcim z jednotlivých regionálnych kôl 
olympiády. Počet súťažiacich z jedného 
KMF v krajskom kole je spravidla 2 a do 
národného kola postúpia 2 najlepší sú-
ťažiaci z krajských kôl. Počet súťažiacich 
v národnom kole a počet delegátov kon-
gresu, kedy sa uskutoční národné kolo, sa 
v závislosti na finančných prostriedkoch 
komisie môže zmeniť. Nie je prípustné 
delegovať súťažiacich bez kvalifikácie 
v krajskom kole. Výsledky krúžkových kôl 
oznámte včas (do týždňa) vašej krajskej 
komisii, výsledky krajských kôl oznámte 
KM ZSF a organizátorom kongresu a ná-
rodného kola 35. ročníka FO.

Veľa úspechov v súťaži želá 
KM ZSF

K napísaniu tohto príspevku ma pod-
nietili články MUDr. P. Osuského, PhD. 
publikované na stránkach Spravodajcu 
ZSF č.4/2006 a č.2/2007.

Očakával som, že kompetentní činitelia 
mládežníckej filatelie zareagujú na obsah 
článkov hodnotiacich súčasný neutešený 

stav mládežníckej výstavnej činnosti. Na 
adresu mládežníckej filatelie boli vyslo-
vené varovné slová. Autor článkov, náš 
úspešný námetový vystavovateľ a fundo-
vaný porotca, konštatuje na základe po-
rovnania úrovne našich a zahraničných 
mládežníckych exponátov na svetových 

Niekoľko poznámok
k problematike tvorby a vystavovania 

mládežníckych filatelistických exponátov
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výstavách Belgica 2006 a Sankt Peterburg 
2007, že zaostávame za svetom - svet nám 
uniká. Nie sú to prvé varovné slová. Už 
v roku 2003 Doc. Ing. J. Tekeľ, PhD. po ná-
vrate z medzinárodnej výstavy mladých fi-
latelistov JugendPHILA Graz 2003, odpo-
rúčal Komisii mládeže ZSF ako aj vedúcim 
KMF svoje postrehy z prehliadky výstavy. 
Jeho cenné pripomienky a námety ani po 
rokoch nestrácajú na aktuálnosti (SPRA-
VODAJCA ZSF č.3/2003).

Je škoda, že tieto kritické ale dobre 
mienené pripomienky a námety našich 
popredných odborníkov doteraz neboli 
komplexne spracované. Boli by dobrým 
základom pre vypracovanie projektu výs-
tavnej činnosti mládeže. 

Problematika mládežníckej filatelie je 
mi veľmi blízka. Dlhé roky sa venujem 
výchove našej mladej filatelistickej gene-
rácie a bol som spolutvorcom viacerých 
pozoruhodných úspechov našich mla-
dých vystavovateľov na medzinárodných 
i svetových výstavách. Cítim preto morál-
nu zodpovednosť, vyjadriť sa k niektorým 
otázkam výstavnej činnosti mládeže.

Niekoľko poznámok k tvorbe mlá-
dežníckych exponátov. Nenáročný fila-
telistický exponát menšieho rozsahu pod 
vedením svojho vedúceho krúžku dokáže 
zostaviť mladý filatelista v druhom alebo 
treťom roku svojej filatelistickej činnosti. 
Na tvorbu exponátu využije svoju skrom-
nú zbierku známok postupne doplnenú 
bežným finančne nenáročným a ľahko 
dostupným filatelistickým materiálom. 
Problémy nastanú, keď filatelista postúpi 
do vyššej vekovej kategórie a svoj exponát 
má rozšíriť a skvalitniť. Do exponátu má 
zaradiť zaujímavý a vzácny filatelistický 
materiál, ktorý je pre neho finančne ne-
dostupný. Je teda odkázaný na finančnú 
pomoc svojich rodičov, u ktorých často 
nenachádza pochopenie. V lepšej situácii 

je mladý filatelista, ktorého rodičia sú fi-
latelistami, lebo môže počítať s väčšou fi-
nančnou podporou i inou formou pomoci, 
napr. otec pomôže pri obstarávaní potreb-
ného filatelistického materiálu. Vzácne 
a hodnotné filatelistické materiály, aj keď 
sa sporadicky vyskytujú na burzách a vý-
menných strediskách dospelých filatelis-
tov, sú často predražené a nekvalitné.

Napriek týmto problémom za pomoci ve-
dúceho krúžku, materského klubu filatelis-
tov a niektorých dospelých vystavovateľov 
sa podarí výstavný exponát rozšíriť a môže 
byť prezentovaný na výstave. Exponát zís-
ka požadovanú kvalifikáciu a je vystavený 
na domácich, poprípade aj na zahranič-
ných výstavách. Vo väčšine prípadov mladý 
vys tavovateľ týmto činom aj ukončí svoju 
výstavnícku činnosť. Z exponátov prezen-
tovaných v nižších vekových kategóriách, 
do najvyššej vekovej kategórie postúpi po-
merne malý počet. Z podrobnej analýzy te-
rajšieho stavu vyplýva, že okrem už uvede-
ných príčin ako sú nedostatok finančných 
prostriedkov, nedostatok hodnotného fila-
telistického materiálu, sú to predovšetkým 
nesprávne zvolená téma, ukončenie základ-
nej školy, vplyv nového stredoškolského 
prostredia a strata záujmu o filateliu. 

Na odstránenie, alebo aspoň na zmier-
nenie dopadu týchto príčin na tvorbu 
kvalitného exponátu dávam na uváženie 
niekoľko námetov:

• Z členov krúžku, ktorí sa v prvom roku 
osvedčili a prejavili minimálny záujem 
o výstavnú činnosť mali by sme vytipovať 
2-3 perspektívnych vystavovateľov. Naše 
zámery je potrebné prekonzultovať s rodič-
mi a získať ich pre spoluprácu. Vybraným 
mladým vystavovateľom treba venovať oso-
bitnú pozornosť a vytvoriť im aspoň prime-
rané podmienky pre ich tvorivú činnosť.

• Zaujímavé a aj dnes aktuálne sú návr-
hy pána Ing. J. Maniačka st., dlhoročného 



PRÍLOHA SPRAVODAJCU ZSFIV

NAŠA MLÁDEŽ

úspešného vedúceho KMF na riešenie fi-
nančnej podpory mladým vystavovateľom, 
ako aj k obstarávaniu filatelistického ma-
teriálu (Spravodaj ZSF č. 2/2001). Okrem 
v článku publikovaných opatrení odporú-
čam zapojiť do obstarávania materiálov aj 
správcov kolovania klubov filatelistov.

• Venujme mimoriadnu pozornosť voľ-
be témy exponátu. Objektívne treba po-
súdiť reálnosť vybranej témy v spolupráci 
s mládežníckymi porotcami, prípadne 
s úspešnými dospelými vystavovateľmi.

• Prechodom žiakov na strednú školu 
nastáva určitý pokles členskej základne, 
preto v tomto období venujme zvláštnu 
pozornosť perspektívnym vystavovateľom 
a aktívnym členom, aby sme ich záujem 
o filateliu udržali.

• Pre zvýšenie odbornosti vedúcich 
KMF usporiadajme minimálne jedenkrát 
do roka aktív vedúcich KMF a do progra-
mu zaraďme aktuálne problémy výstav-
nej činnosti.

Poznámky k účasti našich vystavova-
teľov na zahraničných výstavách. Účasť 
našich mladých vystavovateľov na medzi-
národných a svetových výstavách ako aj 
úroveň mládežníckych exponátov môže-
me hodnotiť z rôznych pohľadov. Výstavná 
porota hodnotí to, čo vidí na výstavnej plo-
che podľa určených kritérií. Ja sa pokúsim 
o hodnotenie úrovne našich mládežníc-
kych exponátov z pohľadu vedúceho krúž-
ku so zreteľom na podmienky, v ktorých 
vystavovatelia tvoria svoje exponáty. 

Výstavný exponát prezentovaný na me-
dzinárodných a svetových výstavách je výs-
ledkom viacročnej činnosti, počas ktorej 
mladý vystavovateľ sa stretáva s viacerými 
problémami a ťažkosťami. Svoj exponát 
viackrát rozširuje, prepracuje a skvalitňu-
je, aby získal požadovanú kvalifikáciu pre 
účasť na medzinárodných a svetových vý-
stavách. Okrem usilovnosti, zanietenosti 

a ambície ďalej zdokonaľovať svoj exponát 
potrebuje priaznivé podmienky pre svoju 
tvorivú prácu. Keď hodnotíme účasť na-
šich mladých vystavovateľov ako aj úroveň 
exponátov z pohľadu podmienok, v akých 
tvoria svoje exponáty, môžeme konštato-
vať, že dosahované výsledky sú adekvátne 
daným podmienkam. Vytvorme našim 
mladým vystavovateľom v našich krúž-
koch lepšie podmienky, potom verím, že aj 
výsledky budú uspokojujúcejšie.

Pre celkové zlepšenie terajšieho stavu 
odporúčam: Pre reprezentáciu našej mlá-
dežníckej filatelie vytipujme 2-3 nádejných 
mladých vystavovateľov a vytvorme im 
priaznivé podmienky pre tvorbu exponá-
tov. Pri výbere budúcich reprezentantov 
prihliadajme aj na ich osobné vlastnosti ako 
sú pocit zodpovednosti, zanietenosť, škol-
ský prospech a pod.. Budúcim reprezen-
tantom poskytujme všestrannú odbornú 
i metodickú pomoc. Vyhľadávajme adeptov 
predovšetkým z filatelistických rodín. V za-
hraničí najúspešnejší boli práve mladí vy-
stavovatelia z filatelistických rodín. 

Po dôkladnej analýze terajšieho stavu 
vypracujme projekt výstavnej činnosti mlá-
deže, v ktorom stanovme krátkodobé úlo-
hy pre účasť na najbližších výstavách FIP 
a PRAGA 2008 a dlhodobé do roku 2010.

V príspevku som prezentoval svoje 
osobné názory na niektoré otázky ove-
rené v praktickom živote. S mojimi pri-
pomienkami a námetmi nemusí každý 
súhlasiť. Nehodlám polemizovať a nejako 
obhajovať svoje názory. Na posledných 
dvoch svetových výstavách reprezentova-
li slovenskú mládežnícku filateliu mladé 
košické vystavovateľky Ivana Kovalčí-
ková a Silvia Bárdová. Celková bilancia, 
zisk dvoch strieborných, jednej bronzovej 
a jednej postriebrenej medaily, ani nie je 
tak zlá z pohľadu našich možností

Dr. Alexander Bárd, vedúci KMF V – 315
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Komisia pre prípravu VIII. Valného 
zhromaždenia zložená z členov 

Rady a predsedov odborných komisií 
predkladá delegátom valného zhromaž-
denia túto správu o činnosti. Do správy 
spracovala podklady poskytnuté člen-
mi Rady, návrhy a pripomienky členov 
a delegátov na valných zhromaždeniach 
Združení KF z regiónov (ZKF). 

Správa informuje o vnútro zväzovej 
činnosti, o zahraničných aktivitách 
a spolupráci s inými filatelistickými 
spoločenstvami a s organizáciami ob-
čianskej spoločnosti. Kladie si za úlohu 
predložiť fakty o našej činnosti od pos-

Správa o činnosti ZSF
za roky 2004 – 2007

ledného valného zhromaždenia, analy-
zovať ich a tým vytvoriť predpoklady 
pre kvalitné návrhy činnosti pre ďalšie 
funkčné obdobie. Pri čítaní správy sa 
budem odvolávať na 15 príloh, ktoré má 
každý delegát k dispozícii vo svojich 
materiáloch.

Základné informácie 
o zväze

ZSF je záujmová organizácia zdru-
žujúca registrovaných členov, ktorá vy-
tvára predpoklady pre ich zberateľskú 
činnosť. Zastupuje ich v občianskej spo-
ločnosti, pri obchodných jednaniach, 

DOKUMENTY ZSF
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v medzinárodných filatelistických or-
ganizáciách FIP a FEPA, na podujatiach 
v zahraničí a venuje sa výchove mla-
dých filatelistov.

Filatelia sa stala prostredníctvom 
ZSF časťou kultúrneho spektra sloven-
skej spoločnosti.

Vývoj, stav a činnosť 
členskej základne

Pri VII. VZ mal náš zväz 3200 čle-
nov, 1888 ekonomicky činných, 1091 
dôchodcov (34%) a 221 mladých filate-
listov (6.9%), pôsobiacich v 163 kluboch 
združených v štyroch regionálnych 
združeniach. T. č. máme 2066 členov 
(64.5%) z toho 1107 ekonomicky čin-
ných, 829 dôchodcov (40 %), 130 mla-
dých filatelistov (6.3%), pôsobiacich 
v 96 kluboch (58.8%). Ak predpokladá-
me, že výbory klubov majú v priemere 
4 členov máme v 96 kluboch asi 260 
funkcionárov. Z údajov výstavnej ko-
misie vieme, že naši členovia majú cel-
kovo 329 exponátov rôznej úrovne, že 
sa staráme o 130 mladých filatelistov. 
Máme svoj časopis, a nielen v ňom naši 
členovia publikujú ročne desiatky hod-

notných článkov. Vieme že, máme 12 
aktívnych výstavných porotcov, že ko-
misia znalcov a expertov má 6 členov. 
Naši členovia zorganizovali desiatky 
slávnostných inaugurácií slovenských 
poštových známok, navrhli stovky 
príležitostných poštových pečiatok, 
pracovali ako členovia organizačných 
výborov výstav, boli šíriteľmi kultúry 
v občianskej spoločnosti doma i v za-
hraničí. (pozri Tab. 1)

Keď sa pozrieme na členskú základ-
ňu a jej činnosť cez štatistické dáta vi-
díme, že výrazne starneme, v priebehu 
funkčného obdobia bol úbytok poč-
tu členov 10 - 12% ročne. V priemere 
máme v zväze 40% dôchodcov. Sklad-
ba ekonomicky činných a dôchodcov 
sa prehlbuje na stranu dôchodcov. Je 
prirodzené, že odchádzajú z vekových 
dôvodov. Faktom ale je, že klesá najmä 
počet ekonomicky činných členov. Je to 
tým, že filatelia nie je pre nich atrak-
tívna, pre nedostatok času, nedostatok 
informácií, alebo je to tým, že filatelia 
prestala byť na Slovensku príťažlivým 
investičným odvetvím? Ak sa táto 
tendencia nezmení na konci ďalšieho 

* podklady k 30.6.2007, rok VII.VZ je 100%

Prehľad členskej základne za roky 2003 až 2007
Rok 2003 2004 2005 2006 2007

ZKF Ba 768 693 610 551 454

ZKF Zs 942 849 755 755 673

ZKF Ss 835 744 658 602 544

ZKF Vs 655 526 491 445 395

ZSF 3200 2812 2514 2355 2066

% 100% 87,9% 78,6% 73,6% 64,6%

Tab. 1.
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funkčného obdobia bude mať naša or-
ganizácia asi o 48% menej členov. Tento 
fakt je výzvou, aby sme urobili potreb-
né kroky na zvýšenie počtu členov, pre-
tože ekonomicky rozbor ukazuje, že na 
životné funkcie zväzu budeme potre-
bovať zhruba rovnaké financie, len ich 
bude musieť zaplatiť omnoho menší po-
čet členov. Najdôležitejším zdrojom po-
tenciálnych členov zväzu sú zárobkovo 
činní občania, ktorí chcú vedieť o filate-
lii viac, ako im poskytuje vydavateľ slo-
venských poštových známok. Aby sme 
boli úspešní v získavaní nových členov 
z tejto kategórie obyvateľstva vyžaduje 
to intenzívnu informačnú kampaň, kto-
rá potrebuje čas a finančné prostriedky. 
Aby sme realizovali túto úlohu zapojili 
sme sa do organizovania Bratislavských 
zberateľských dní konajúcich sa každý 
rok v Bratislave. Za propagáciu tohto 
podujatia a vytvorenie atraktívneho 
prostredia počas veľtrhu sme získali 
bezplatne od manažmentu propagačný 
stánok a priestory na vyhlásenie výs-
ledkov Ankety o najkrajšiu známku 
a príležitostnú pečiatku roka a prezen-
táciu mládežníckej filatelie. Opakuje sa 
to už po tri roky a navrhujem, aby sa vy-
konával tento druh činnosti dlhodobo. 
Potenciálni filatelisti sú najmä medzi 
existujúcimi zberateľmi každého dru-
hu. V uplynulom funkčnom období som 
Rade ZSF navrhol, aby sme sa tiež zame-
rali na vysokoškolskú mládež a vhodne 
ju motivovali. Z hľadiska perspektívy 
potenciálnych členov v univerzitných 
mestách to považujem za zaujímavý 
návrh. Vysokoškoláci mali byť motivo-
vaní zníženým členským 100 Sk ročne. 
Žiaľ námet ostal aj bez odozvy klubov 
v univerzitných mestách a možno in-

formácia o našich snahách neprenikla 
medzi vysokoškolskú mládež. Nemáme 
informáciu, či terajší stav je výsledkom 
nezáujmu vysokoškolákov o filateliu 
alebo slabej propagácie tejto myšlienky 
zo strany KF. Ak by sa zistilo, že niž-
šie členské nie dostatočne motivujúce, 
treba posúdiť, či treba ísť s členským 
nižšie, prípadne ísť na symbolickú 
sumu, napr. na cenu členskej prémie. 
V každom prípade tento návrh potre-
buje seriózny prieskum, masívnu pro-
pagáciu a pokiaľ si túto myšlienku KF 
osvoja môže to ostať námetom činnosti 
pre ďalšie obdobie. Ďalší môj návrh ako 
zvýšiť počty členov bol v motivovaní 
tých, ktorí nového člena získajú. Rada 
na zasadnutí 15.9.2005 prijala uznese-
nie, že KF alebo jednotlivý člen, ktorý 
získa nového člena na minimálne jed-
noročné členstvo dostane odmenu 100 
Sk. Kladiem otázku, nie je dostatočne 
motivujúca suma, alebo táto výzva Rady 
neprenikla do klubov? 

Iste mi dáte za pravdu, že úloha získa-
vanie nových členov má zásadnú dôleži-
tosť. S klesajúcim počtom členov bude 
stúpať členské, lebo vitálne funkcie zvä-
zu sa nebudú znižovať. Naopak, očaká-
vame ich stále zvyšovanie. Naše terajšie 
členské je jedným z najnižších z okoli-
tých štátov. Žiaden okolitý zväz nemá 
sociálnu solidaritu s dôchodcami, všetci 
členovia platia rovnako. Okolité štáty 
majú dvojité členské, základné členské 
v ČR je asi na našej úrovni, ale členské 
pre pokročilých filatelistov, ktorí chcú 
ďalšie služby naviac, ako je odoberanie 
časopisu, vystavovanie doma i v zahra-
ničí, členstvo v odborných komisiách, 
je omnoho vyššie, v prepočte na SK je 
v rozmedzí 600 – 800 Sk. (Česko 130 KČ, 
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resp. 600 KČ), Poľský zväz 550 Sk, Ma-
ďarský zväz (520 resp. 870 Sk). V euro-
zóne je základné členské okolo 10 euro, 
pokročilí filatelisti platia až trojnáso-
bok. Sú zväzy, ktorým členovia okrem 
základného členského poskytujú ďalší 
dobrovoľný príspevok, prípadne môžu 
darovať do Nadácie pre rozvoj filatelie 
(Nemecko, USA, Veľká Británia, Špa-
nielsko). To sú fakty. Musíme pouvažo-
vať akou cestou pôjde náš zväz v ďalšom 
období. Treba otvoriť diskusiu na túto 
tému a výsledky aplikovať čo najskôr 
do našej organizácie. Zavedieme dvojité 
členské aj v našom zväze?

Aké úlohy sme na seba 
prevzali 

a ako sme ich plnili
Plnenie uznesení VII. VZ ZSF
Chcem informovať delegátov, že zväz 

plní záväzok voči svojim členom a po-
skytuje im všetky služby, ktoré od neho 
požadujú a ktoré sú zachytené v plá-
ne hlavných úloh ZSF na VII. VZ ZSF. 
V pláne hlavných úloh bola na prvom 
mieste zakotvená požiadavka členov, 
aby mali k dispozícii novinky sloven-
ských známok. Centrum novinkovej 
služby ich poskytuje každému členovi, 
ktorý má o ne záujem. Cez naše cen-
trum prišlo do KF v tomto volebnom ob-
dobí viac ako 19 miliónov korún cenín 
a produktov Slovenskej pošty a.s.. Z ob-
chodnej zľavy za túto službu odišlo pre 
podporu klubovej činnosť viac ako 800 
tisíc korún a viac ako 900 tisíc korún do 
centrálneho rozpočtu. A mohlo by to 
byť ešte viac, ak by 379 členov v 10 KF 
neodoberalo novinky z iných zdrojov. 
Vyzývam výbory klubov v Trenčíne, 
v Žiline, v Košiciach v Prievidzi a ďal-

ších KF, aby prehodnotili doterajšie roz-
hodnutie. Apelujem na ich členskú soli-
daritu so svojou organizáciou, vyzývam 
ich, a navrhujem, aby tak urobilo aj toto 
VZ, aby sa pridali k ostatným klubom 
pri odbere noviniek známok z nášho 
centra.

Členovia ďalej požadovali tok filate-
listických informácií. Vychádza zväzo-
vý časopis Spravodajca ZSF, ktorý dal 
doteraz každému záujemcovi viac ako 
tisíc strán informácií rôzneho druhu. 
Časopis má len dobrovoľných prispie-
vateľov a od nich závisí aký bude jeho 
obsah. Bude mať takú kvalitu ako kva-
litné príspevky prídu od nás, členov 
zväzu. 

Vytvorili sme webovú stránku zväzu, 
ktorú spolu s predsedom zväzu vytvoril 
a vzorne spravoval Ing. Martin Polovka, 
PhD. ako jej nehonorovaný správca. Bez-
platne nám ju poskytlo vedenie Fakulty 
chemickej a potravinárskej technológie 
STU, kde zväz t. č. sídli. Získal ju aj vďa-
ka podpore členov Klubu filatelistov L. 
Novotného, ktorý na tejto fakulte pôsobí 
takmer 40 rokov. Počas existencie webo-
vej stránky ju navštívilo viac ako 10 tisíc 
záujemcov. Je aktuálna potreba nových 
príspevkov, členovia i externí záujem-
covia sa ich dožadujú. Treba otvorene 
povedať, koľko si ich tam dajú členovia 
a kluby, toľko ich tam bude. Informácie 
prichádzajú oneskorene– chýbajú tam 
napr. uznesenia a zápisnice Rady ZSF. 
Webová stránka je otvorená pre každý 
klub a len od jeho funkcionárov a čle-
nov závisí, čo na nej o ich klube bude 
uverejnené. Nastala aktuálna potreba 
vytvorenie databázy E adries tých čle-
nov, ktorí súhlasia s jej uverejnením na 
webovej stránke zväzu.
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Členovia chcú mať príležitosť k zís-
kavaniu nových materiálov do zbierok 
a exponátov. Kluby a regionálne zdru-
ženia organizujú výmenné schôdzky 
a regionálne i celoštátne výmenné bur-
zy. Takúto činnosť pravidelne uskutoč-
ňuje celkom 22 KF, 11 KF raz za týždeň, 
9 KF dvakrát za mesiac a 2KF raz za 
mesiac. 

Ďalšou požiadavkou v poradí je vy-
tvorenie príležitosti vystavovať svoje 
exponáty na výstavách. KF zorgani-
zovali viacero propagačných výstav, 
ZKF 5 výstav III. stupňa, dve II. stupňa 
a jednu I. stupňa. 329 existujúcich ex-
ponátov malo priestor na predstavenie. 
Máme 19 špičkových exponátov, ktoré 
sa môžu vystavovať na FIP výstavách. 
Viaceré z nich sa zúčastnili na 4 sveto-
vých FIP výstavách, dvoch FEPA európ-
skych výstavách a na niekoľkých me-
dzinárodných výstavách. Ich majitelia, 
špičkoví zväzoví vystavovatelia, mali 

možnosť ich vystaviť, ak si ich exponát 
organizačný výbor vybral pre tú, ktorú 
výstavu. Rád by som zdôraznil, že vy-
stavovatelia prezentujú predovšetkým 
výsledok svojho úsilia, reprezentujú 
predovšetkým svoju osobu a zväz im 
k tomu vytvára podmienky. A s tým 
pochopiteľne súvisí aj ich osobná finan-
čná participácia na podujatí. Ale keď 
sa pozrieme na prehľad financií zväzu 
zistíme, že zväz významne prispieva zo 
svojho rozpočtu na tento druh podu-
jatí. Platí členské vo FIP a FEPA, platí 
poplatky ATA karnetu. Vystavovatelia 
neplatia nič za dopravu exponátu na vý-
stavu a späť. A na domácich výstavách 
vystavujú členovia zväzu bezplatne. 

Kladiem si otázku: Je to málo, čo 
dostávajú členovia od svojho zväzu? 
Kladiem ju v súvislosti s tým, že mnohí 
naši členovia nepoznajú rozsah našej 
činnosti a viacerí z nich sú nespokojní 
s činnosťou zväzu ako celku. Často sa 
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stretávam s otázkou, čo robí pre mňa 
zväz? Prečo mám byť jeho členom? 
Najprv si musí dať každý sám sebe od-
poveď na otázky, čo od zväzu očakáva 
a čo je mu ochotný dať. A na základe 
odpovede sa musí rozhodnúť, či chce 
byť jeho členom alebo nie. Je to málo, 
čo som vymenoval, aby som dal odpo-
veď na položenú otázku? Nespokojnosť 
pramení najčastejšie z nedokonalej in-
formovanosti. Mnohí členovia nepoz-
najú rozsah činnosti svojej organizácie. 
Preto, ak niekto tvrdí „zväz“ nerobí to 
či ono musíme mu povedať, „neexistuje 
nejaký otec zväz, ktorý všetko zaria-
di, aby sa jeho deti mali dobre a boli 
spokojné“. Ak členovia majú výhrady, 
že „zväz“ nerobí to či ono, sú to pre-
dovšetkým výhrady voči činnosti ich 
materského klubu, voči regionálnemu 

združeniu, ale i proti vlastnej účasti 
na spoločnej činnosti, i keď to na prvý 
pohľad nemusí tak vyzerať. Predseda, 
Rada a pracovníci sekretariátu, vytvá-
rajú len predpoklady k činnosti zväzu. 

Zväz to som ja, to si Ty, to ste Vy, to sme 
my všetci.

Z náhodných stretnutí a názorov 
členov som zosumoval najčastejšie prí-
činy nespokojnosti s činnosťou zväzu 
ako výška členského príspevku, nízka 
podpora zo strany SP a.s., nesplnenie 
očakávania bezplatnej členskej pré-
mie, výhrady k známkovej produkcii 
vydavateľa, spôsobu tlače známok, 
skladbe ich nominálnej hodnoty, ne-
spokojnosť s činnosťou funkcionárov 
na rôznych úrovniach, nespokojnosť 
s hodnotením exponátov na výstavách. 
Faktom je, že t. č. poznáme len názor 
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relatívne nízkeho počtu funkcionárov 
zväzu a vzťahujeme ho na celú členskú 
základňu. 

V budúcom funkčnom období by sme 
mali urobiť seriózny prieskum mienky 
členov, aby sme vytvorili presnejší ob-
raz toho, aký zväz chcú mať.

Za číslami a údajmi, ktoré sú v správe 
stoja konkrétni členovia a funkcionári. 
V prílohách, ktoré ste dostali v materiá-
loch VZ je mnoho konkrétnych údajov, 
ktoré tu pre nedostatok času nemôžem 
čítať. Zoznam odmenených klubov je 
v prílohe 6. Prvé Čestné uznanie tohto 
druhu dostal KF 52 – 22 Levice pri prí-
ležitosti osláv 80. výročia založenia klu-
bu. Rada ZSF považuje za správne, aby 
sme v tejto staro-novej tradícii pokračo-
vali a uctili sme si najaktívnejšie kluby. 
Za Čestnými uznaniami treba vidieť 
činnosť konkrétnych členov a každý by 
si osobne zaslúžil, aby sme sa im poďa-
kovali. Ich činnosť si zaslúži pozornosť 
tohto zhromaždenia a je potrebné tu 
a teraz im poďakovať.

Pozrime sa na seba akí sme aj z druhej 
strany. 

Platobná disciplína klubov v platení 
členského limitovala financovanie akti-
vít zväzu. Termín na zaplatenie členské-
ho do 31.3. bežného roka splnila asi po-
lovica klubov. V zmysle stanov jedným 
z dôvodov zániku členstva je neplatenie 
členského v stanovenom termíne. Rada 
rozhodla, že bude motivovať KF a pos-
kytnutie členskej prémie bolo jej uzne-
sením viazané na spomenutý termín 
zaplatenia členských príspevkov. Prvý 
rok sa to stretlo s ostrými námietkami, 
v ďalších rokoch sa platobná disciplína 
zlepšovala, no i tak sa nepodarilo do-
siahnuť plnenie v marcovom termíne. 

I v tomto roku sú viaceré kluby, ktoré 
zaplatili členské po 30.6.2007. Rada od-
porúča VZ, aby boli prijaté opatrenia za-
bezpečujúce úplnú platobnú disciplínu. 
Je toho názoru, že plneniu tejto povin-
nosti musia KF a ZKF venovať prioritnú 
pozornosť. 

Dajme sami sebe to, čo si môžeme dať.
K zabezpečeniu tohto valného zhro-

maždenia sa Rada uzniesla, že členovia 
zaplatia mimoriadnu známku 50 Sk na 
pokrytie jeho nákladov. Podľa správy 
hospodára doteraz tento poplatok za-
platilo 91.6% členskej základne a cel-
kovo ho nezaplatilo 159 členov. Rozbo-
rom tohto javu sme zistili, že niektorí 
jednotlivci ho odmietli zaplatiť z rôz-
nych príčin, ktoré treba individuálne 
posúdiť, ale dva kluby, KF 52-51 Nitra 
a KF 53-53 Banská Bystrica ho nezapla-
tili ako celok. Rozhodnutia výborov KF 
nezaplatiť ho sú porušením zväzových 
predpisov a keďže sa jedná o veľmi 
aktívne kluby, treba k tomu zaujať sta-
novisko. Predstavitelia týchto klubov 
majú napriek nezaplateniu na tomto 
VZ svojich delegátov, nepodieľajú sa na 
jeho nákladoch, čím sa vytvoril nebez-
pečný precedens do budúcnosti.

Činnosť Rady ZSF 
a sekretariátu ZSF

Zväz má dvojstupňové riadenie. Na 
čele je Rada ZSF prostredníctvom jej 
uznesení riadili ZKF troch regiónov 
a Bratislavy činnosť klubov filatelistov 
(KF). Administratívu zväzu, Rady i re-
giónov, zabezpečoval sekretariát zväzu. 
Regionálne združenia nemajú vlastnú 
administratívu.

V hodnotenom období riadila Rada 
ZSF v zmysle svojich uznesení nižšie 
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organizačné zložky. Rokovala 4x ročne, 
dodržovala platné Stanovy ZSF, Orga-
nizačný poriadok a ostatné zväzové 
predpisy. Pracovala v zložení s nasledu-
júcim rozdelením kompetencií.

Personálne obsadenie rady
Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD., predse-

da je štatutárnym zástupcom zastupu-
júci zväz pri jednaní s orgánmi štátnej 
správy, samosprávy a obchodnými or-
ganizáciami. Bol zodpovedný za koor-
dináciu činnosti zväzu ako celku, za 
plnenie Stanov ZSF, spoluprácu s inými 
filatelistickými zväzmi a za medziná-
rodné styky.

Doc. Ing. Jozef Tekeľ, DrSc., podpred-
seda a štatutárny zástupca predsedu. Bol 
zodpovedný za odbornú činnosť porot-
cov, znalcov, publikačnú a vydavateľskú 
činnosť. 

Dušan Evinic, podpredseda zodpoved-
ný za vnútro zväzovú činnosť. Po úmrtí 
J. Tekeľa (r. 2005) sa stal štatutárnym 
zástupcom predsedu.

Ing. Jozef Vangel, PhD., člen zodpo-
vedný za činnosť odborných komisií.

Mgr. Ján Mička, člen zodpovedný za 
činnosť mládežníckej filatelie, jej pre-
zentáciu a skvalitňovanie členskej zá-
kladne. Po úmrtí J. Tekeľa sa stal pod-
predsedom ZSF. 

Ing. Vladimír Mrva, člen zodpovedný 
za výstavnú činnosť, udržiavanie a roz-
širovanie výstavného zariadenia a sprá-
vu skladov.

Ing. Zdeněk Baliga, člen zodpovedný 
za tok informácií a publikačnú činnosť 
Spravodajcu ZSF a bulletinov zväzu.

MVDr. Ľubomír Barančok, člen, ko-
optovaný za člena rady po úmrtí Jozefa 
Tekeľa. 

Činnosť Rady
Za hodnotené obdobie sa stretla 

16 krát, z toho jedenkrát v Zbehoch 
(15.9.2005), ostatné razy v Bratislave. 
Prijala 104 uznesení, ktorých plnenie 
kontrolovala na každom zasadnutí. Via-
ceré z nich, najmä uznesenia týkajúce sa 
vyúčtovania výstav, neboli splnené a Ra-
da sa nimi zaoberala opakovane. Všetky 
zasadnutia sú podchytené v zápisniciach 
a uzneseniach. Tok informácií z Rady do 
výborov regiónov zabezpečovali predse-
dovia regionálnych združení, ktorí sú 
členmi Rady a prostredníctvom zväzo-
vého časopisu Spravodajca ZSF. Časopis 
dostával každý KF na adresu predsedu 
a ten mal zabezpečovať tok informácií 
na členov výboru a členskú základňu. 
Dôležité informácie boli zasielané zvlášť 
prostredníctvom sekretariátu klubom 
a združeniam.

Rada mala spracované ročné plány 
zasadnutí s prioritnou témou na každom 
zasadnutí. Schvaľovala ročné projekty 
celozväzového charakteru, pravidelne 
prejednávala plány práce, schvaľovala 
návrh rozpočtu a jeho plnenie, činnosť 
odborných komisií a prácu s mládežou, 
zmluvy o spolupráci a podnety z klu-
bov a regiónov. Každoročne prejedna-
la a schválila Zmluvu o spolupráci so 
Slovenskou poštou a.s., kúpnu zmluvu 
s POFIS SP a.s. a vyhodnotila ich plne-
nie. Sekretariát spracovával materiály 
pre jednanie Rady a zápisnice z jej za-
sadnutí a následne ich rozosielal ZKF. 
Po VII. VZ boli urobené zmeny Stanov 
ZSF a poslali sme ich na Ministerstvo 
vnútra na registráciu a následne, Rada 
spracovala zmeny v Organizačnom po-
riadku ZSF, ktorý začal platiť po uverej-
není v Spravodajcovi ZSF 2004/1. Tým 
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splnila dve najdôležitejšie uznesenia 
VII. VZ. 

Zaoberala sa finančnými záležitos-
ťami zväzu, najmä rozpočtom a jeho 
plnením, platobnou disciplínou pri pla-
tení členského. Konštatovala, že výška 
členského nestačí na financovanie ži-
votných funkcií zväzu. Životné (vitál-
ne) funkcie sú definované ako činnosť, 
ku ktorej sa zväz zaviazal v zmysle 
platných Stanov ZSF. Požiadala členskú 
základňu o dobrovoľný príspevok na 
pokrytie schodku v rozpočte a jej výz-
vy podporilo 66% členskej základne. 
Pretože v zmysle platných stanov môže 
výšku členského schváliť len VZ pre-
hĺbila sa vnútorná zadlženosť zväzu, 
ako je doložené v časti o financovaní 
zväzu. Prijala opatrenia na odstráne-
nie dlhu tým, že ZSF redukoval počet 
prenajatých miestností, telefónne linky, 
znížil sa úväzok a plat sekretariátu, čo 
sa ale prejavilo na kvalite jeho činnosti. 

Rada konštatovala, že pre chod zväzu je 
potrebná činnosť sekretariátu na plný 
úväzok. 

Na dnešnom VZ bude potrebné pri-
jať opatrenia, aby sme rozhodli o fi-
nancovaní zväzu v budúcom volebnom 
období bez negatívnych obmedzení 
z minulého obdobia.

Zdôrazňujem, že členské príspev-
ky sú jediný istý príjem zväzu a od ich 
platenia závisí činnosť našej organi-
zácie. Treba starostlivo zvážiť, aká má 
byť výška členského príspevku v závis-
losti od programu, ktorý prijmeme na 
nasledujúce funkčné obdobie. Rada je 
toho názoru, že zvýšenie členského je 
nevyhnutné a žiada delegátov, aby sa 
tomuto problému prioritne venovali na 
dnešnom VZ. Viac túto otázku objasní 
časť o hospodárení zväzu.

Pozrime sa na fakty o našom hospo-
dárení.

Pokračovanie v budúcom čísle
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Z KLUBOV A REGIÓNOV

Dňa 27. októbra 2007 sa uskutoč-
nilo VIII. valné zhromaždenie 

ZSF. V správe o činnosti Zväzu slo-
venských filatelistov za roky 2004 
– 2007 v kapitole „Spolupráca s iný-
mi organizáciami“ je uvedený medzi 
inými aj KF 52 – 19 Trenčín, ktorý 
realizuje svoju činnosť pri Kultúr-
nom a metodickom centre OS SR 
Trenčín. Kultúrno – spoločenská 
činnosť klubu je úzko spätá s MsÚ 
Trenčín – útvar kultúry, cez ktorý sa 
zabezpečujú finančné prostriedky 
na základe predloženého projektu 
na podujatia propagujúce históriu 
a súčasnosť mesta. Dobrá spoluprá-
ca je s Galériou M. A. Bazovského, 
Trenčianskym múzeom pri inaugu-
rácii poštových známok. Veľmi dô-
ležitá je spolupráca s Klubom vojen-
ských veteránov Zväzu vojakov SR, 
Oblastným výborom SZPB a Veliteľ-
stvom logistiky SVaP OS SR a jeho 
5. kartoreprodukčnou základňou pri 
poriadaní podujatí, ktoré sa viažu 
k vojenskej histórii Slovenska, ako aj 
k súčastnej činnosti a aktivitám OS 
SR doma i v cudzine.

Tieto vzájomne prospešné aktivity 
vytvorili predpoklad činnosti klubu 
aj pre rok 2008 vyjadrený plánom 
činnosti. Klub si naplánoval niekoľ-
ko podujatí, ktoré chce realizovať aj 
s pobočkou Slovenskej numizmatic-

kej spoločnosti a Klubom slovenskej 
historickej spoločnosti Trenčín.

Výbor KF pripraví a zrealizuje 
k 21. júnu 2008 propagačnú filate-
listickú výstavu „Veľká vlastenecká 
vojna 1941 – 1945 v zrkadle poštovo 
– filatelistických materiálov“. Pripra-
ví v spolupráci s pobočkou Slovenskej 
numizmatickej spoločnosti a Klubom 
slovenskej historickej spoločnosti 
Trenčín podujatie pri príležitosti 90. 
výročia vojenskej vzbury 71. pešieho 
pluku v Kragujevaci v dňoch 2. až 
6. júna 2008. Ďalšie podujatie bude 
pri príležitosti 300. výročia Rákoczi-
ho bitky pri Trenčíne ku dňu 3. au-
gusta 2008. Tiež si pripomenieme 
100. výročie narodenia hudobného 
skladateľa Karola Padivého. K 90. vý-
ročiu vzniku ČSR usporiada klub 
filokartistickú výstavu „Cesty M. R. 
Štefánika po svete na pohľadniciach“ 
ku dňu 28. októbra 2008. V tom istom 
čase pripraví KF propagačnú filatelis-
tickú výstavu „Život so známkami“ 
v priestoroch KaMC OS SR Trenčín. 
K jednotlivým podujatiam budú vy-
dané príležitostné lístky poľnej pošty, 
príležitostné pečiatky a kašety.

Verím, že výbor klubu a jeho členo-
via úspešne podujatia pripravia a rea-
lizujú. Zároveň touto cestou pozývam 
všetkých členov ZSF opäť navštíviť 
perlu Považia Trenčín. - Ký -

Realizácia záverov VIII. VZ ZSF
v podmienkach KF 52 – 19 

Trenčín v roku 2008
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Emisia Umenie, obsahujúca známky 
zobrazujúce Kyticu chryzantém od 

akademického maliara Jána Želibského 
a Sv. Alžbetu Uhorskú od Františka X. 
Palka bola slávnostne predstavená v so-
botu 17. novembra 2007 občianskej a fi-
latelistickej verejnosti v spoločenskej 
sále Kultúrneho domu v Jablonovom. 
Na inaugurácii sa zúčastnili obyvatelia 
obce, pozvaní hostia zo Slovenskej poš-
ty a.s., Zväzu slovenských filatelistov 
a predstavitelia umeleckej obce. Obec-
né zastupiteľstvo si spolu so Slovenskou 
poštou a.s. a pozvanými hosťami touto 
akciou slávnostne pripomenulo 100 ro-
kov od narodenia ich rodáka a čestného 
člena obce akademického maliara pro-
fesora Jána Želibského. Starosta obce 
predstavil Jablonové, ktoré v roku 2006 
oslávilo osemsto rokov od prvej písom-
nej zmienky, ako modernú obec s boha-
tou historickou a kultúrnou tradíciou. 
Kultúrny program ladil so slávnostnou 
atmosférou podujatia a všetci prítomní 
hostia si ocenili pohostinnosť obecného 
zastupiteľstva.

Inaugurácia sa mohla uskutočniť 
i vďaka spolupráci obecného úradu 
s klubom filatelistov v Malackách, za čo 
im patrí naša vďaka. Filatelisti z Brati-
slavy, západného i stredného Slovenska  
trpezlivo čakali pri príležitostnej prie-
hradke miestnej pošty, kde si bolo mož-
né zakúpiť obálky prvého dňa, tlačové 
listy známok i pekný poštový lístok 
s prítlačou olejomaľby obce, vyrobený 
na objednávku obecného úradu, ktorú 
majster Želibský venoval miestnemu 
zastupiteľstvu pri príležitosti udelenia 

jeho čestného občianstva v roku 1988 
(obr. 1) a opečiatkovať si ich príleži-
tostnou pečiatkou. Majster Ivan Schur-
mann, akademický maliar tvoriaci na 
Záhorí obohatil naše zbierky pôsobivou 
príležitostnou pečiatkou, do ktorej je 
zakomponovaný podpis Želibského 
a jabloňový kvet, ktorým boli obidve 
známky inaugurované. Samotný akt 
uskutočnil za obec jej starosta Ing. On-
drej Jurčák, za Slovenskú poštu Pofis 
jej vedúci Dr. Martin Vančo a zástupca 
umeleckej obce František Horniak, au-
tor rytiny obrazu Sv. Alžbeta Uhorská 
(obr. 2). Škoda, že sme nemohli privítať 
tvorcu rytiny obrazu J. Želibského, aka-
demického maliara Rudolfa Cigánika, 
ktorý sa ospravedlnil. Chýbal najmä pri 
autogramiáde, ktorá bola cennou súčas-
ťou inaugurácie (obr. 3). Inaugurácie sa 
zúčastnili aj odchovanci J. Želibského, 
akademický maliar Jozef Tulek a akade-
mická maliarka Marta Chabadová.

Inaugurácia Emisie Umenie 2007 
v Jablonovom

OBR. 1. PRÍLEŽITOSTNÝ POŠTOVÝ LÍSTOK 
S PRÍTLAČOU OBRAZU JABLONOVÉ, KTORÝ BOL 
SÚČASŤOU VÝZDOBY SÁLY KULTÚRNEHO DOMU, 
KDE SA KONALA INAUGURÁCIA.
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Ak by som to mal zhrnúť jednou ve-
tou svoje pocity a nepochybne i pocity 
všetkých prítomných, bolo to krásne 
a príjemné podujatie. 

Viac sa o inaugurovaných známkach 
a o obci Jablonové dozviete na webo-
vých stránkach Pofisu (www.pofis.sk) 
a Zväzu slovenských filatelistov (www.
zsf.chtf.stuba.sk).

Ľubomír Floch, koordinátor inaugurácie

OBR. 2. POHĽAD NA INAUGURÁCIU, (ZĽA-
VA DOPRAVA) DR. M. VANČO , F. HORNIAK 
A ING. O. JURČÁK. VPREDU JE DVOJICA MLA-
DÝCH ĽUDÍ V KROJI OBCE (FOTO J. MIČKA).

OBR. 3. F. HORNIAK PRI AUTOGRAMIÁDE 
(FOTO J. MIČKA).

Slovenská pošta, a.s., vydala v roku 
2007 prvú známku s popisným no-

minálom s názvom Blahoprajná znám-
ka – Kytica. Popisný nominál na znám-
ke je T2 50 g zodpovedá tarife pre list 
2. triedy do 50 g v tuzemskom styku. 
V roku 2007 je táto tarifa 10 Sk.

ZNÁMKA NAVŽDY!

V budúcom roku 
Slovenská pošta, a.s., 
vydá prvú známku 
15 rokov Slovenskej 
republiky s popisným 
nominálom T1 50g. 

Písmeno T ozna-
čuje tuzemský styk, 

Možnosti popisných nominálov v ro-
ku 2008:

T1 50 g list 1. triedy do 50 g 
T2 50 g list 2. triedy do 50 g 
T1 100 g list 1. triedy do 100 g 
T2 100 g list 2. triedy do 100 g 
T1 500 g list 1. triedy do 500 g 
T2 500 g list 2. triedy do 500 g 
T2 1000 g list 2. triedy do 1000 g
Popisný nominál na poštovej znám-

ke má viacero výhod. Jednou z nich je aj 
to, že pri zmene tarify SP, a.s., t.j. keď sa 
zvýši cena za doručenie zásielky (listu), 
táto poštová známka sa bude dať naďalej 
použiť pre službu, ktorú určuje jej popis-
ný nominál. „Známky navždy“ nestratia 
svoju platnosť ani po prechode Sloven-
ska na euro menu a po skončení platnos-
ti poštových známok s označením Sk. 

Veronika Kopečná, POFIS

číslo 1 v popisnom nominále označuje 
rýchlosť doručenia zásielky (listu) čo je 
v tomto prípade 1. trieda. Posledná čísel-
ná hodnota vyjadruje hmotnosť zásielky 
(listu) napr. 50 g, 100 g, 500 g, atď.. 

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
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Zväz slovenských filatelistov a Sloven-
ská pošta a.s. vyhlasujú v spolupráci 

s redakciou Spravodajcu ZSF a redakci-
ami časopisov Zberateľ, Filatelie a Poštové 
zvesti verejnú anketu o najkrajšiu sloven-
skú poštovú známku a najkrajšiu príleži-
tostnú pečiatku vydanú v roku 2007. Už 
15. ročník ankety, ako po uplynulé roky, 
je organizovaný za účelom spoznať ohlas 
súčasnej známkovej tvorby vo filatelis-
tickej verejnosti doma i v zahraničí a sú-
časne získať podnety a námety pre nové 
slovenské poštové známky.

Účastníci ankety majú odpovedať as-
poň na jednu z troch anketových otázok.
1) Ktorú slovenskú poštovú známku 

vydanú v roku 2007 považujete za 
najkrajšiu?

2) Ktorú príležitostnú pečiatku roku 
2007 považujete za najkrajšiu? 

3) Ktorý námet navrhujete spracovať 
na slovenských známkach v budú-
cich rokoch?

Na každú otázku uveďte iba jednu od-
poveď. Vaše vyjadrenie posielajte najlepšie 
na poštovom lístku s uvedením vlastnej či-
tateľnej adresy a podpisu na adresu: Zväz 
slovenských filatelistov, Radlinského 9, 

812 11 Bratislava 1, najneskôr do 31. mar-
ca 2008. Lístok označte heslom ANKETA 
2007. Každý účastník ankety, ktorý odpo-
vie aspoň na jednu z uvedených otázok do-
stane od Slovenskej pošty a. s. poštový lís-
tok s  prítlačou najkrajšej známky r. 2007 
a bude zaradený do žrebovania o vecné 
ceny. Vydané známky boli priebežne re-
produkované v Spravodajcovi ZSF, Zbera-
teľovi alebo sú na internetových stránkach 
POFIS Slovenskej pošty a. s. www.pofis.
sk. Používané príležitostné poštové pečiat-
ky boli uverejňované priebežne v časopise 
Zberateľ a tiež sú uverejnené na interne-
tových stránkach POFIS Slovenskej pošty 
a. s. www.pofis.sk. Našim čitateľom ich 
prinášame v tomto čísle prehľadne očíslo-
vané (totožné s číslovaním Pofis). Zároveň 
si dovoľujeme upozorniť našich čitateľov, 
že tu uverejnený zoznam PPP nemusí byť 
kompletný, lebo ešte aj po uzávierke tohto 
čísla môžu byť do konca roku 2007 navr-
hnuté a vydané ďalšie PPP. (Ako naprík-
lad PPP Spišská Nová Ves 1).

V ankete uveďte katalógové číslo 
známky, poradové číslo pečiatky, prí-
padne dátum a poštu, kde sa uvedená 
pečiatka používala, ako aj plný názov 
známky resp. pečiatky.

 Redakcia Spravodajcu

NAJKRAJŠIA SLOVENSKÁ
POŠTOVÁ ZNÁMKA 

A PRÍLEŽITOSTNÁ PEČIATKA ROKA 2007
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Modré barety v Poštovom múzeu

Dňa 9. októbra 2007 
sa uskutočnila sláv-

nostná vernisáž výstavy 
„Slovenské modré bare-
ty v službách mieru“ vo 
výstavných priestoroch 
Slovenskej pošty a. s. 
Poštového múzea v Ban-
skej Bystrici. Vernisáž 
výstavy otvoril PhDr. 
Štefan Kollár PhD., ve-
dúci Poštového múzea. 
Po hudobnej vložke štu-
dentov Univerzity Mate-
ja Bella privítal účastní-
kov vernisáže medzi ktorými boli: Ing. 
Jarmila Brichtová – riaditeľka sekcie pôšt 
MDPaT, pani Zlatica Magálová z odde-
lenia pôšt MDPaT Bratislava, Ing. Ivan 
Saktor – primátor mesta Banská Bystrica, 
Robo Kazík – viceprimátor mesta Banská 
Bystrica, mjr. v zál. Ing. Igor Šajtlava – pri-
mátor mesta Kežmarok (účastník misii 
UNPROFOR v bývalej Juhoslávii, UNA-
VEM III – Angola, UNAMSIL – Siera Le-
one a OSCE – Kosovo), npor. v zál. Litvin 
z Kežmarku (bývalý príslušník čs. pešie-
ho práporu v misii UNPROFOR), pplk. 
Ing. Peter Džurdženík – veliteľ výcviko-
vej jednotky vojenských misii z Martina, 
plk. gšt. v. v. Ing. Dominik Slezák – pred-
seda KF 52 – 19 pri KaMC OS SR Trenčín, 
plk. v. v. Ing. Miroslav Ondráš – Klub vo-
jenských veteránov ZV SR Trenčín, Ing. 
Juraj Nedorost – tajomník Klubu priate-
ľov Francúzsko – Slovensko zo Žiliny, 
Michal Kiššinon – predseda Slovenského 
filatelistického vedeckého spoločenstva 
(SFVS) z Harmanca, Ľubomír Adamčiak 
– tajomník SFVS z Ružomberku s členmi 

SFVS, prof. Eduard Dvorský, Dušan Gu-
bík, Ing. Viliam Löffler z Banskej Bystri-
ce, Jozef Vacek a Jozef Korený, členovia 
KF pri KaMC OS SR Trenčín, pplk. v. v. 
Ing. B. Roštecký – Armádne vysielanie 
Slovenského rozhlasu Bratislava (účast-
ník misie UNPROFOR).

Sprievodné slovo výstavou pre účast-
níkov vernisáže uskutočnil autor expo-
zície npráp. v. v. Jozef Korený. Vystavené 
poštové dokumenty odosielané z misii 
sú členené podľa misii OSN, EÚ a ope-
rácii NATO ako aj doterajšia propagácia 
účasti Slovákov v misiách na výstavách 
po Slovensku, hlavne v Trenčíne, ako aj 
poštové dokumenty vyhotovené ku ško-
de pošty a zberateľov. Expozíciu doplňu-
jú medaile, plakety, mapy, časopisy, pub-
likácie a pomôcky pre účastníkov misii, 
ako aj uniforma vojenského pozorovate-
ľa. Poštové múzeum doplnilo expozíciu 
spojovacími prostriedkami používanými 
v minulosti ozbrojenými silami. Výstava 
je pre verejnosť otvorená od pondelka do 
piatku do 15. marca 2008. - Ký -

VÝSTAVY
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Ing. Ján Maniaček, st. je 
členom ZSF od 27. 6. 1975 

a začal sa venovať systema-
tickému zbieraniu poštových 
známok Slovenského štátu, 
I. ČSR, II. ČSR, Poľska, Pro-
tektorátu, celín, príležitost-
ných poštových pečiatok, 
denných poštových pečiatok, 
strojových pečiatok , pečiatok 
výplatných strojov, R - nále-

1996 bol podpredsedom 
Komisie mládeže Výcho-
doslovenského kraja. Po 
príchode do Nitry v roku 
1996 založil KMF, ktorý 
vedie doteraz.

V rokoch 2003 a 2006 
zorganizoval Kongres mla-
dých filatelistov a finále 
Filatelistickej olympiády 
mladých filatelistov v Nit-

re. Vedie KMF, ktorého členovia vo finá-
le Filatelistickej olympiády mladých fila-
telistov obsadili popredné miesta. Každý 
člen má 1 až 2 exponáty ktoré vystavova-
li na 6 výstavách. Na začiatku a na konci 
školského roka pripravuje propagačné 
krúžkové výstavky. Nových členov pri-
pravoval na získanie Odznaku odbornej 
zdatnosti mladého filatelistu.

Vytvoril 5 filatelistických exponá-
tov a získal najvyššie hodnotenia PZ 
medailu 2 exponátmi o generálovi 
M. R. Štefánikovi. Publikuje v rôznych 
filatelistických periodikách.

Ing. Ján Maniaček, st. venuje filate-
lii celý svoj voľný čas už desiatky rokov 
a obetavo pristupuje k rozvoju činnosti 
Zväzu slovenských filatelistov a najmä 
rozvoju mládežníckej filatelie. Jeho 
osobnosť spolu s činnosťou je známa 
celej slovenskej filatelistickej verejnosti 
a preto Rada ZSF na návrh komisie pre 
udeľovanie Ceny ZSF mu udelila Cenu 
ZSF za rok 2006. Srdečne blahoželáme!

Ing. Patrik Rovný, PhD.

piek a ďalších poštových a filatelistic-
kých materiálov. 

Pracoval vo výboroch klubu filatelis-
tov v Košiciach i v Nitre, organizačných 
výborov výstav v Košiciach, vo Výcho-
doslovenskom kraji, v Nitre a v Západo-
slovenskom kraji. Pomáhal a pomáha 
mnohým členom pri tvorbe filatelistic-
kých exponátov. 

Členom Námetovej komisie ZSF je 
od roku 1980 nepretržite doteraz. Od 
roku 1980 vykonával funkciu krajské-
ho gestora pre námetovú filateliu. V ro-
koch 1991 - 1999 bol predsedom Komi-
sie námetovej filatelie ZSF a od roku 
2000 doteraz je jej tajomníkom. 

V mládežníckej filatelii začal pra-
covať v roku 1975, kedy založil KMF 
v Košiciach a viedol ho až do svojho 
odchodu do Nitry. Krúžok sa umiest-
ňoval na popredných miestach v súťaži 
aktivity krúžkov v ZSF, členovia krúž-
ku sa zúčastňovali na Olympiádach 
mladých filatelistov s exponátmi doma 
i v zahraničí. Od roku 1980 do roku 

Ing. Ján Maniaček, st. 
laureát ceny Zväzu slovenských filatelistov 

za rok 2006

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Šesťdesiatnik Ing. Jozef Vangel

75 rokov Mgr. Viliama Weissa

Vzácneho životného jubilea 
75 rokov sa dožíva i výz-

namný zväzový funkcionár, 
publicista a vystavovateľ Mgr. 
Viliam Weiss. Je dlhoročným 
členom Klubu filatelistov 53-
02 v Ružomberku, kde od 
roku 1974 po predchádzajú-
com predsedovi Ladislavovi 
Krónerovi prevzal funkciu 
predsedu KF. S jeho menom 

venského regiónu. Zorga-
nizoval nespočetné množ-
stvo filatelistických výstav 
(od propagačných cez ok-
resné, regionálne, po celo-
slovenské – Ružomberok 
2007 - výstava III. stupňa) 
a podujatí, ktoré organizu-
je doteraz. Spolupracoval 
pri organizovaní mnohých 
slávnostných inaugurá-

ciach poštových známok. Pričinil sa 
i o vydanie niektorých poštových zná-
mok ako napr. Ružomberok, Bjornson, 
Watson atď. a veľkého množstva príleži-
tostných poštových pečiatok. Celé roky 
pracoval ako garant múzea pre filateliu 
v Liptovskom múzeu v Ružomberku, 
za čo mu bolo udelené poďakovanie za 
spoluprácu – Pamätný list Zväzu sloven-
ských múzeí v Banskej Bystrici. Za jeho 

sú spojené všetky aktivity a podujatia 
v Ružomberku a okolí. Početné bolo jeho 
pôsobenie vo vrcholových orgánoch 
ZČSF i ZSF. Vykonával funkciu člena 
Revíznej komisie ZČSF, mnoho rokov 
bol členom Predsedníctva ZSF a neskôr 
Rady ZSF. Vykonával funkciu člena Stre-
doslovenského krajského výboru ZSF, 
neskôr vykonával i funkciu predsedu 
Združenia klubov filatelistov Stredoslo-

Okrúhle životné jubileum 
– 60 rokov slávi i výz-

namný funkcionár Zväzu 
slovenských filatelistov Ing. 
Jozef Vangel. Je členom Klubu 
filatelistov 53-19 v Žiline. Pô-
sobil a doteraz pôsobí vo fun-
kciách v najvyšších zväzových 
orgánoch ZSF, kde vykonáva 
viac volebných období člena 
Rady ZSF, má kompetenciu 

i v ďalších klubových fun-
kciách. Je aktívnym orga-
nizátorom filatelistických 
výstav a podujatí. Za jeho 
prácu pre filateliu mu bol 
udelený zlatý Čestný od-
znak Zväzu slovenských 
filatelistov.

Nášmu jubilantovi pri 
tejto príležitosti ďakujeme 
za jeho aktívny prístup a ne-

zištnú prácu v prospech ZSF a organizo-
vanej filatelie na Slovensku a do ďalších 
rokov mu prajeme veľa zdravia, životné-
ho elánu a filatelistického potešenia.

Redakcia

v oblasti „činnosť odborných komisií 
ZSF“. Je predsedom Združenia klubov 
filatelistov Stredoslovenského regiónu. 
Bol niekoľko rokov predsedom Klubu 
filatelistov 53-19 v Žiline, kde pôsobil 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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mimoriadnu aktivitu, pracovitosť a obe-
tavosť mu boli udelené mnohé vyzname-
nania Zväzu slovenských filatelistov. Je 
nositeľom zlatého Čestného odznaku 
ZSF, bola mu udelená medaila Zaslúži-
lý pracovník vo filatelii a ďalšie. Je i ak-
tívnym vystavovateľom a publicistom 
(Objavený medzinárodný odpovedný 
kupón). Za jeho exponát „Filatelia v his-
torických dokladoch (1888-2000) obdŕ-

žal pozlátenú medailu, veľkú striebornú 
medailu za exponát „Dokumentácia poš-
tových pečiatok v Liptove do roku 1919“, 
ktoré vystavoval v susedných štátoch. 

V mene Rady Zväzu slovenských fila-
telistov ako i v mene všetkých filatelistov 
mu želáme všetko najlepšie, veľa pevné-
ho zdravia, životného optimizmu a veľa 
pekných chvíľ medzi filatelistami.

Redakcia

Osemdesiatiny
Ing. Mikuláša Paštéku, PhD.

Krásne životné jubileum 
– 80. narodeniny oslávil 

dňa 15. novembra 2007 Ing. 
Mikuláš Paštéka, PhD. z Bra-
tislavy. Členom Zväzu sloven-
ských filatelistov je od roku 
1964. V Klube filatelistov 51-72 
pri Fyzikálnom ústave Sloven-
skej akadémie vied v Brati-
slave vykonáva od roku 1986 
funkciu predsedu. Zároveň už 

už niekoľko desaťročí svoje 
voľné chvíle venujú filatelii 
a činnosti klubu. Aktívne 
sa podieľal pri organizova-
ní rôznych filatelistických 
podujatí a propagačných 
výstav. Za jeho obetavú 
a nezištnú prácu mu bol 
udelený bronzový Čestný 
odznak Zväzu slovenských 
filatelistov. Do ďalších ro-

kov želáme nášmu jubilantovi pevné 
zdravie, šťastie, neutíchajúci elán a radosť 
zo spoločnej záľuby – filatelie. Redakcia

dlhé roky dôsledne vykonával a v súčas-
nej dobe stále vykonáva i funkciu novin-
kára klubu. Patrí k tým filatelistov, ktorí 

Ing. Radvan Vaca  – 80 ročný

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Významného životného ju-
bilea – 80 rokov sa dožil 

dňa 2. decembra 2007 dlhoroč-
ný člen ZSF Ing. Radvan Vaca. 
Svoje členstvo vo zväze začal 
v roku 1955 v Klube filatelis-
tov Svit, kde bol zamestnaný. 
Neskôr, keď sa presťahoval do 
Senice začal aktívne pôsobiť 
v Klube filatelistov 52-44 v Se-
nici. Je dlhoročným funkcioná-

rom v tomto klube, kde dô-
sledne vykonáva i funkciu 
novinkára do dnešných 
dní. Aktívne sa zúčastňuje 
pri organizovaní propagač-
ných výstav ako i všetkých 
filatelistických podujatí ako 
práce s mládežou v klube. 
Za jeho vykonanú prácu mu 
boli udelené rôzne ocenenia 
a uznania. Je nositeľom zla-
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INZERCIA ZSF
Redakcia časopisu chce napomôcť prehĺbeniu informovanosti členov navzájom, 

budovaniu vzťahov s filatelistickými obchodníkmi. Preto v tejto rubrike uverej-
ňujeme inzerciu členov ZSF bezplatne, v jednom čísle jeden inzerát na člena. Ob-
chodné subjekty majú prvý inzerát bezplatne, pri ďalších podľa dohody. Inzercia 
môže byť v textovej i v grafickej forme zaslaná elektronicky alebo na elektronic-
kom nosiči na sekretariát ZSF. Redakcia si vyhradzuje právo rozhodnúť o mieste 
uverejnenia inzerátu alebo reklamy v časopise.

• Predám kompletné vydanie Filate-
listických statí ZSF. Cena dohodou. 
Tel. 02/54412044

 Mobil: 0903328974.
• Mením 100/100 zahraničné pečiat-

kované známky a 10/10 použité 

telefónne karty zahraničné za Slo-
vensko. Milan Bančanský, Dolská 
36/22, 076 02 Kašov.

• Predám kompletné vydanie Fila-
telistických statí. Cena dohodou.
Tel.02/60292305.

Na konci roku 2007 vyšiel dlho oča-
kávaný Špecializovaný katalóg 

Slovenských poštových známok a celín 
1939-45, ktorého autorom je Dr. Ondrej 
Földes. Vydala ho firma ALBUM, s.r.o..

Katalóg na 128 farebných stranách 
(+ obálka) prináša množstvo nových 
informácií o typoch a doskových chy-
bách na známkach a celinách, ktoré sú 
všetky detailne vyobrazené. Zobrazené 
sú aj mnohé zaujímavé celistvosti a ty-
pické i vzácne použitie celín. Zjedno-
dušené sú tabuľky taríf v jednotlivých 
obdobiach.

Výrazne zmenené sú aj cenové zá-
znamy najmä vzácnejších známok, ce-

lín a celistvostí, ktoré kopírujú reálne 
ceny na trhu, resp. výsledky z aukcií. 

Prílohu katalógu tvorí vkusný číslo-
vaný odtlačok ryteckého prepisu pô-
vodnej slovenskej známky Deťom 1944 
popredného slovenského rytca A. Feke-
ho. Náklad 2000 ks.

Doporučená cena publikácie s prilo-
ženou rytinou je 390 Sk. 

Špecializovaný katalóg Slovensko 
1939-45 si môžete objednať na adrese:

Michal Zika, Sečovská 8,
821 02 Bratislava,
tel.:0903-942-017
e-mail: mzika@hotmail.com.

 Ondrej Földes:

SLOVENSKO 1939-1945
(špecializovaný katalóg poštových známok a celín)

INZERCIA

tého Čestného odznaku Zväzu sloven-
ských filatelistov.

Pri tomto významnom životnom jubi-
leu mu ďakujeme za jeho aktívny prístup 

a obetavú prácu a želáme mu do ďalších 
rokov života hlavne pevné zdravie, veľa 
optimizmu a filatelistického potešenia.
 Redakcia
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UROBTE RADOSŤ SVOJIM RODIČOM, PRIATEĽOM, ZNÁMYMUROBTE RADOSŤ SVOJIM RODIČOM, PRIATEĽOM, ZNÁMYM
Pošlite im originálny pozdrav s vlastnou známkou Pošlite im originálny pozdrav s vlastnou známkou 

Spestrite Spestrite • pozvánky na oslavu narodenín pozvánky na oslavu narodenín
 • oznámenia o svadbe, promóciách, krstinách oznámenia o svadbe, promóciách, krstinách
 • obchodné listy pre Vašich partnerov obchodné listy pre Vašich partnerov
 • alebo venujte ako zaujímavý darček alebo venujte ako zaujímavý darček

Bližšie informácie nájdete na:Bližšie informácie nájdete na:

www.pofis.sk
pofis@slposta.sk
tel.č.: 02/544 19 916

Slovenská pošta, a.s., POFIS
Nám. slobody 27
817 98 Bratislava 15

a všetkých poštách na Slovensku.

Slovenská pošta a.s., POFISSlovenská pošta a.s., POFIS

Titulná strana
(zľava doprava, zhora dole)

Emisia Osobnosti
 - Maša Haľamová

Výtvarný návrh:
Katarína Slaninková, akad. maliarka

Rytec rozkresby FDC a rytina: 
Mgr. Art. Juraj Vitek

Deň vydania: 17. 4. 2008
Emisia Osobnosti
 - Eugen Suchoň
Výtvarný návrh:

Peter Augustovič, akad. maliar
Rytec rozkresby FDC a rytina:

Mgr. Art. Arnold Feke
Deň vydania: 17. 4. 2008

15. rokov Slovenskej republiky
Výtvarný návrh: Peter Augustovič, 

akad. maliar
Deň vydania: 1. 1. 2008

Symbolická kresba pracoviska poľnej pošty, ku-
pón: symbolická kresba pečiatkovania lístkov poľ-
nej pošty

412 28 Sk viacfarebná ......................28,-  
412 ĽK  .....................................................28,-
412 PK  .....................................................28,-
412 S  .....................................................56,-
412 FDC  ..................................................... 47,-
412 NL  .....................................................24,-




