
                                                         Zápisnica 

zo zasadnutia 2. snemu Združenia klubov filatelistov v Bratislave dňa 24.5.2019 
v hoteli JURKI dom 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny /príloha č. 1 tejto zápisnice/ 
 
Zasadanie z poverenia výboru ZKF Bratislava otvoril jeho predseda M. Bachratý.   
Predniesol návrh programu, ktorý bol prezentovaný v pozvánke na 2. snem ZKF 
Bratislava. Prítomní delegáti jednomyseľne schválili program: 
 
1.Voľba a schválenie orgánov 2. snemu ZKF Bratislava - predsedajúceho, zapisova-   
   teľa, overovateľov zápisnice a uznesenia, volebnú komisiu, mandátovú a návrhovú   
   komisiu 
2.Správa o činnosti ZKF Bratislava v období od predchádzajúceho snemu ZKF Brati-                 
   slava 
3.Správa revíznej komisie 
4.Prestávka s občerstvením 
5.Diskusia 
6.Voľba nového výboru a predsedu ZKF Bratislava a revíznej komisie ZKF Bratisla- 
   va 
7.Voľba delegátov na 2. snem ZSF, voľba kandidátov do Rady ZSF, voľba kandidáta  
    na funkciu predsedu ZSF 
8.Návrh a prijatie uznesení 
9.Záver 
 
Ad 1. 
Delegáti na návrh výboru ZKF Bratislava jednomyseľne schválili: 
-za predsedajúceho 2. snemu ZKF Bratislava Miroslava Bachratého, 
-za zapisovateľa Petra Vozára a za overovateľov zápisnice Danielu Schmidtovú a 
 Martina Polovku, 
-mandátovú a volebnú komisiu v zložení Vojtech Jankovič/predseda/, Peter Hložka 
-návrhovú komisiu v zložení Pavol Lazar a Ján Fratrič. 
 
Ad 2. 
Správu výboru o činnosti ZKF Bratislava od valného zhromaždenie ZKF v roku 2015 
/príloha č. 2 tejto zápisnice/ predniesol predseda výboru ZKF Bratislava Miroslav 
Bachratý. Celý text správy dostali všetci prítomní delegáti pred zasadnutím snemu. 
 
Nadväzne na prednesenú správu informoval Ján Fratrič delegátov 2. snemu o hospo- 
dárení  ZKF Bratislava v období od mája 2015 do marca 2019 /príloha č. 3 tejto zá-
pisnice/. ZKF za tento  čas vykazuje na účte aktívny stav 3.721,85 Eur. Správu mal 
k dispozícii každý prítomný delegát snemu. Hodnota finančného majetku ZKF ku dňu 
konania 2. snemu bude aktualizovaná po zúčtovaní položiek súvisiacich s prípravou 
a organizáciou snemu, tieto položky situáciu významne nezmenia.  
Pozitívne hodnotil prácu správcov výmenného strediska a dobrú spoluprácu so ZŠ 
Riazanská, kde sa každú nedeľu dopoludnia stretnutia filatelistov konajú. Do ďalšie- 
ho obdobia odporučil zrušiť účet pre zvyšovanie bankových poplatkov a financie viesť 
vo vlastnej pokladni.  
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Ad 3.                                                                                                                     
Správu revíznej komisie predniesol Martin Polovka /príloha č. 4. tejto zápisnice/. 
V hospodárení ZKF Bratislava neboli zistené nedostatky, odporučil 2. snemu správu 
schváliť bez pripomienok. 
 
Po prednesení materiálov výboru ZKF odovzdal predseda M. Bachratý ďakovný list 
členom výboru a filatelistom z niektorých klubov, ktorí sa v hodnotenom období anga- 
žovali. Najaktívnejší boli odmenení reprezentatívnou publikáciou  „25 rokov slovens- 
skej známkovej tvorby“. 
 
Ad 5. 
M. Bachratý hovoril, vzhľadom na pretrvávajúcu tendenciu v stave členskej základne 
a prácu v kluboch, o nutnosti efektívnejšej organizácie ZSF.  Po prerokovaní súčas- 
ných metód práce ZSF v Rade ZSF bol vypracovaný a cez  sekretariát ZSF rozosla- 
ný filatelistickým klubom rámcový návrh stanov. Odporučil 2. snemu ZKF Bratislava 
návrh podporiť a v tomto zmysle zaviazať delegátov 2. snemu ZSF. 
 
P. Lazar prestavil podrobnejšie najzávažnejšie problematiky obsiahnuté v návrhu 
úprav stanov ZSF, návrh je výsledkom tímovej práce. 
 
a/ Komunikácia – informácie neprechádzajú dostatočne rýchlo, cca 1/3 členov sú 
    seniori s problémami v elektronickej komunikácii, v týchto prípadoch je k dispo- 
    zícii len tlačená forma /časopis/. Treba zefektívniť prácu sekretariátu ZSF.  
     
b/ Financie – ZSF nevie pokryť potreby a požiadavky KF, členské vzhľadom na stav 
    členskej základne tieto nepokryje. Situácia je vážna, ZSF neposkytuje klubom 
    žiadne peniaze, pre dlžoby funguje len cez rozpočtové provizórium. ZSF nemá 
    prístup k možným prostriedkom, prípadné dotácie sú spravidla účelovo viazané. 
    Zlepšenie by mohla priniesť zmena organizačnej štruktúry /vynechať medzičlánok  
    ZKF/.  Zdrojom by mohla byť možnosť operatívnej úpravy členských príspevkov. 
    V súčasnosti sa členské stanovuje na celé obdobie medzi snemami ZSF, čo neu- 
    možňuje reagovať na aktuálnu situáciu vývoja ekonomiky. Odporúčil uložiť delegá- 
    tom 2. snemu ZSF hlasovať za návrh prevodu kompetencie pri určovaní členských 
    príspevkov na Radu ZSF. 
 
c/ Členská základňa – pretrváva pokles, klesá záujem o vykonávanie funkcií na všet- 
    kých úrovniach. Odporúča iniciovať individuálne členstvo, mnoho filatelistov sa re- 
    alizuje mimo zväzových štruktúr. 
 
Odporúča 2. snemu ZKF zaoberať sa v diskusii uvedenými princípmi a zaviazať dele- 
gátov predložiť ich na rokovanie 2. snemu ZSF.  
 
M. Bachratý nadviazal na potrebnú zmenu organizačnej štruktúry ZSF podľa súčas- 
ných stanov, kde zväz nemá prostriedky pre ZKF. Zrušením tohto riadiaceho medzi- 
článku sa vytvorí priestor pre iné združenia, ktoré nemusia existovať len na báze 
územnej príslušnosti. Voľné združovanie môže fungovať bez priameho dosahu a s 
podporou ZSF. 
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P. Hložka okrem klubového členstva podporil myšlienku individuálneho členstva. 
Bude potrebné doriešiť odber noviniek a iné veci. 
 
Ľ. Floch podporil návrh zmien, zatiaľ sa netreba zaoberať podrobnosťami. Poukázal 
na časový aspekt pre uplatnenie zmien na 2. sneme ZSF. Zdôraznil nevyhnutnú po- 
trebu zmeny kompetencií Rady ZSF . 
 
M. Bachratý námietku na krátkosť času neakceptoval. Pripomenul, že o predmetných 
zmenách sa diskutuje od septembra 2018, vo februári t.r. bol vypracovaný návrh ro- 
zoslaný všetkým klubom ZSF.  Do termínu konania 2. snemu ZSF zostávajú 4 mesia- 
ce, materiál /stanovy a volebný poriadok/ nie je obsiahly, je dostatok času oboznámiť 
sa s ním.  
 
V. Jankovič na základe poznatku z rokovania Zsl. ZKF, kde bolo odporúčané delegá- 
tom 2. snemu ZSF hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia, vyslovil názor, že na 
pripomienky nie je veľa času. 
 
M. Bachratý na margo predchádzajúcich diskutérov uviedol, že predmetný materiál 
bude návrh Rady ZSF.  2. snem ZKF Bratislava uznesením môže odporučiť svojim 
delegátom hlasovať za jeho prijatie. 
 
P. Lazar povedal, aby sa ZKF Bratislava sústredil na koncepčný prístup v podpore  
navrhovaných zmien v ZSF. 
 
J. Fratrič považuje za zásadnú podporu individuálneho členstva a insolventnosť ZSF, 
ktorá bráni získať podporu /grant, čo je dostatočný dôvod na zmenu dokumentov 
ZSF. 
 
M. Bachratý informoval, že aktívni ľudia z bratislavských klubov, ktorí nesú zodpo- 
vednosť, nechcú robiť v doterajšom prostredí ZSF.  
 
P. Hložka odporučil pre podporu zmien argumentovať finančnými problémami ZSF. 
 
P. Lazar poukázal na komplikovanú komunikáciu s krajskými ZKF. 
 
Ad 6. a 7. 
Pred vykonaním volieb zasadanie 2. snemu ZKF Bratislava schválilo doplnenie kan-
didátky o Martina Polovku za člena revíznej komisie ZSF. 
J. Fratrič požiadal o výmenu svojej kandidátky za delegáta 2. snemu ZSF, nakoľko 
v čase jeho konania bude mimo územia SR. Na jeho miesto bol nominovaný M. Po-
lovka, za druhého náhradníka bola navrhnutá D. Schmidtová.  
 
Správa mandátovej a volebnej komisie konštatovala schopnosť uznášania 2. snemu 
ZKF Bratislava – výsledky volieb uvádza Správa mandátovej a volebnej komisie /prí- 
loha č. 5 tejto zápisnice/. 
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Ad 8. 
Prítomní delegáti jednomyseľne schválili nasledovné uznesenie  2. snemu ZKF 
Bratislava konaného 24.5.2019 /príloha č. 6 tejto zápisnice/. 
                                                           
A/ 2. snem ZKF Bratislava berie na vedomie: 
 
     a/ Správu výboru ZKF Bratislava za predchádzajúce obdobie 
                                                            
B/ 2. snem ZKF Bratislava schvaľuje: 
 
     a/ Správu o hospodárení ZKF Bratislava v predchádzajúcom období 
 
     b/ Správu revíznej komisie ZKF Bratislava  
  
     c/ Výsledky volieb – boli zvolení                                                                                                    
         1.do výboru ZKF Bratislava:                                                                                  

  predseda   RNDr. Vojtech Jankovič, CSc.  /14 hlasov/ 
  členovia     Ing. Miroslav Bachratý  /15 hlasov/ 
                    Ing. Ján Fratrič, CSc.  /15 hlasov/ 
                    Peter Hložka  /15 hlasov/ 
                    Daniela Schmidtová  /15 hlasov/ 
                    Ing. Peter Vozár  /15 hlasov/  
 
2.do revíznej komisie ZKF Bratislava: 
   členovia   MVDr. Ľubomír Barančok  /15 hlasov/ 

                             Ing. Martin Polovka, PhD.  /15 hlasov/ 
 
          3.delegáti na 2. snem ZSF: 
                              Ing. Miroslav Bachratý  /15 hlasov/ 
                              Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.  /15 hlasov/ 
                              Ing. Martin Polovka, PhD.  /15 hlasov/ 
                              Peter Hložka  /15 hlasov/ 
                              RNDr. Vojtech Jankovič, PhD.  /15 hlasov/ 
                              RNDr. Pavol Lazar  /15 hlasov/ 
                              MUDr. Peter Osuský, PhD.  /15 hlasov/    
                              Daniela Schmidtová  - náhradníčka  /9hlasov/ 
                              Ing. Peter Vozár  -  náhradník  /10 hlasov/ 
 
           4.kandidát na člena Rady ZSF: 
                              RNDr. Vojtech Jankovič, PhD.  /14 hlasov/ 
 
           5.kandidát na predsedu ZSF: 
                              RNDr. Pavol Lazar  /15 hlasov/ 
 
           6.kandidát na člena revíznej komisie ZSF: 
                             Ing. Martin Polovka, PhD.  /15hlasov/ 
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C/  2. snem ZKF Bratislava odporúča: 
 
      - delegátom zvoleným na 2. snem ZSF hlasovať:  
        1. za možnosť individuálneho členstva v ZSF, 
        2. za splnomocnenie Rady ZSF na určovanie výšky členského príspevku, 
        3. za zmenu organizačnej štruktúry ZSF z trojstupňového spôsobu riadenia na 
            dvojstupňový zrušením ZKF, pričom  možnosť /už nie povinnosť/ združovania 
            KF na ľubovoľnej báze zostane zachovaná. 
 
D/  2. snem ZKF Bratislava ďakuje: 
      -odstupujúcim členom výboru ZKF Bratislava, 
      -aktívnym členom ZKF Bratislava 
      za vykonanú prácu v prospech bratislavskej filatelie.  
 
E/  2. snem ZKF Bratislava ukladá: 
      vyhotoviť zápisnicu z 2. snemu ZKF Bratislava 
      Z:  Ing. Peter Vozár 
      T:  do 30.5.2019  
 
 
Ad 9. 
 
V závere predsedajúci M. Bachratý poďakoval odstupujúcemu výboru a revíznej ko- 
misii za vykonanú prácu a novému výboru s revíznou komisiou zaželal mnoho úspe- 
chov. Zvoleným delegátom 2. snemu ZSF zaželal úspech pri presadzovaní záverov 
2. snemu ZKF Bratislava v dokumentoch ZSF.  
 
Bratislava 24.5.2019 
 
Zapísal: Ing. Peter Vozár 
 
 
Overili:  Daniela Schmidtová 
 
              Ing. Martin Polovka, PhD. 
 
 
   
 
 
       
 
 
   

                                                 
 

 
 



 
 


