
Zápisnica z 2. Snemu ZKF VR 

konaného dňa 11. mája 2019 v Poprade, SOŠ Okružná ulica č. 25. 

 

Prítomní delegáti : podľa prezenčnej listiny 

 

Prítomní hostia : podľa prezenčnej listiny 

 

Program 2. Snemu Združenia klubov filatelistov východoslovenského regiónu:  
 
  1. Otvorenie 
  2. Voľba pracovných komisií 
  3. Kontrola plnenia uznesenia 1. Snemu ZKF VR 
  4. Správa o činnosti ZKF VR, správa o hospodárení ZKF VR a správa RK ZKF VR za obdobie 

2015 - 2018 
  5. Plán činnosti ZKF VR na obdobie 2019 - 2022 
  6. Návrhy na zmeny v základných dokumentoch  ZSF, návrhy na zmenu štruktúry ZSF 
  7. Návrh kandidátov na predsedu ZKF VR, do výboru ZKF VR, do RK ZKF VR a návrh 

delegátov za ZKF VR na 2. Snem ZSF 
  8. Diskusia ku kandidátom 
  9. Voľby predsedu  ZKF VR,  výboru  ZKF VR,  RK ZKF VR  a  delegátov  za  ZKF VR  na  

2. Snem ZSF 
10. Zverejnenie výsledkov volieb 
11. Návrh kandidátov na predsedu ZSF, do Rady ZSF, do RK ZSF 
12. Diskusia 
13. Ocenenie aktívnych filatelistov  a KF východoslovenského regiónu 
14. Návrh na uznesenie 
15. Záver 

 

 

1. 2. Snem ZKF VR otvoril tajomník výboru ZKF VR pán Teťuľa privítaním delegátov a hostí. 
Program 2. Snemu ZKF VR delegáti jednomyseľne schválili. 

2. Delegáti schválili zlúčenie mandátovej a volebnej komisie. Boli schválené pracovné komisie 
– mandátová a volebná komisia v zložení : pán Rusnačko – predseda, Ing. Lehocký a PaedDr. 
Janovský ako členovia, návrhová komisia v zložení : Ing. Marenčík – predseda, páni Divok 
a Ovšonka ako členovia. Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Baliga a pán Teťuľa. 

3. Kontrolu uznesenia z 1. Snemu ZKF VR vykonal tajomník ZKF VR pán Teťuľa. Konštatoval, 
že bolo v plnom rozsahu splnené. 

4. Správu o činnosti ZKF VR za obdobie 2015 až 2018 predniesol predseda ZKF VR Ing. 
Baliga. Zhodnotil v nej aktívnu prácu klubov filatelistov východoslovenského regiónu a činnosť 
ZKF VR. Správa je prílohou tejto zápisnice. Správu o hospodárení ZKF VR za obdobie 2015 až 
2018 predniesol hospodár ZKF VR pán Divok. Konštatoval, že hospodárenie bolo v medziach 
rozsahu finančných možností ZKF VR. Za sledované obdobie ZKF VR nemalo žiadne príjmy a 
výdavky predstavovali len 236,36 €. Konštatoval, že ZSF dlhuje ZKF VR z podielu členských 
príspevkov čiastku vo výške 2214,42 €. Správa je prílohou tejto zápisnice. Správu revíznej 
komisie ZKF VR predniesol jej predseda Ing. Lehocký. Konštatoval, že nakladanie s finančnými 
prostriedkami ZKF VR je účelné a nevykazuje žiadne nedostatky. K predneseným správam neboli 
žiadne pripomienky. 



5. Hlavné smery činnosti ZKF VR a plán práce klubov filatelistov v pôsobnosti ZKF VR na 
obdobie 2019 až 2022 predniesol tajomník ZKF VR pán Teťuľa. Činnosť ZKF VR sa odvíja od 
zväzového života. ZKF VR bude zabezpečovať organizačne - administratívnu činnosť pre kluby 
filatelistov východoslovenského regiónu. Tiež bude podávať správy o filatelistickom dianí 
v regionálnych periodikách. Výstavná činnosť sa zameria na filatelistické výstavy najmä 
propagačného charakteru. V Košiciach, Poprade a Prešove budú usporiadané burzy s celoštátnou 
pôsobnosťou. Jednotlivé KF budú aktívne spolupracovať pri inaugurácii nových slovenských 
poštových známok vydávaných s námetmi nášho regiónu. V rámci propagačných aktivít bude KF 
54 – 12 Kežmarok aktívne propagovať filateliu na každoročnom medzinárodnom festivale 
Európske ľudové remeslo usporiadanom v Kežmarku. V odbornej činnosti budú usporiadané 
semináre a stretnutia filatelistov. V Košiciach bude usporiadané odborné stretnutie filatelistov 
(Deň známky a filatelie), ku ktorému bude vydávaný aj zborník článkov. Plán práce je prílohou 
tejto zápisnice. 

6. K diskutovaným dokumentom patrili Stanovy ZSF, ku ktorým sa delegáti priamo 
nevyjadrovali. Diskutovanou podstatou bola štruktúra ZSF (dvojstupňová alebo trojstupňová), 
zavedenie kategórie individuálneho členstva v ZSF a rozhodovanie o výške členského príspevku. 
Výsledky diskusie sú prezentované v uznesení. 

7. Predseda mandátovej a volebnej komisie pán Rusnačko konštatoval, že na 2. Sneme ZKF VR  
je prítomných 8 delegátov z piatich KF s hlasom rozhodujúcim z 13 pozvaných z deviatich KF, čo 
je 62 % delegátov s hlasom rozhodujúcim a tým 2. Snem je uznášania schopný. Delegátom 
predložil predseda ZKF VR návrhy kandidátov do orgánov ZKF VR ako aj delegátov na 2. Snem 
ZSF za ZKF VR. 

8. V diskusii ku kandidátkam neboli žiadne pripomienky. Návrh bol doplnený o jedného 
kandidáta do výboru ZKF VR, o dvoch kandidátov do revíznej komisie ZKF VR a o troch 
delegátov za ZKF VR na 2. Snem ZSF. 

9. Voľby predsedu ZKF VR, členov výboru ZKF VR, členov revíznej komisie ZKF VR a voľby 
delegátov na 2. Snem ZSF prebehli podľa Volebného poriadku ZSF tajným hlasovaním. Za 
predsedu ZKF VR bol zvolený Ing. Baliga. Do výboru ZKF VR boli zvolení páni: Ovšonka, 
Teťuľa, Divok a Ing. Marenčík. Do revíznej komisie boli zvolení: Ing. Lehocký, PaedDr. 
Janovský a pán Rusnačko. Za delegátov na 2. Snem ZSF za ZKF VR boli zvolení páni: Ing. 
Baliga, Ing. Marenčík, Divok, Ovšonka, Ing. Lehocký a Ing. Rušín, za náhradníkov páni: Teťuľa 
a Rusnačko. 

10. Predseda mandátovej a volebnej komisie PaedDr. Janovský vyhlásil výsledky volieb. 
Konštatoval, že voľby boli vykonané podľa Volebného poriadku ZSF a prebehli bez pochybení. 

11. Ako kandidát do Rady ZSF za ZKF VR bol zvolený pán Ovšonka, ako kandidát do Revíznej 
komisie ZSF za ZKF VR bol zvolený Ing. Lehocký. Ako kandidát na predsedu ZSF za ZKF VR 
bol zvolený RNDr. Lazar.  

12. V diskusii vystúpili : 

- PaeDr. Janovský z KF 54 -12 Kežmarok, ktorý informoval o inauguráciách známok v našom 
regióne v uplynulom období, a tiež sa vyjadril k súčasnej slovenskej známkovej tvorbe, ktorej 
úroveň zhodnotil ako klesajúcu, ako z hľadiska výtvarného, tak aj technického. 

- Ing. Marenčík z KF 54 – 01 Košice sa vyjadril za dvojstupňovú štruktúru ZSF (bez ZKF), ktorá 
však bude znamenať väčšiu záťaž pre sekretariát ZSF. Tiež sa vyjadril, že bežných členov v KF 
táto otázka nezaujíma. 

- Pán Divok z KF 54 – 03 Spišská Nová Ves za vyjadril za zavedenie individuálneho členstva 
v ZSF, ktoré pomáha práve malým organizáciám pri ich chode, v ďalšej diskusii poukázal na 
nevyplácanie 15 % z členských príspevkov pre ZKF VR, čo úplne paralyzuje činnosť ZKF VR. 



- Pán Ovšonka z KF 54 – 17 Poprad požiadal o doplnenie Správy o činnosti ZKF VR 
o inauguráciu známky z emisného radu Krásy našej vlasti „Archeologická lokalita Poprad  - 
Matejovce“ ktorú pripravili v Poprade členovia KF 54 – 17. 

- Ing. Baliga z KF 54 – 12 Kežmarok poďakoval členom KF 54 – 03 Spišská Nová Ves za 
dôveru, ktorou ho zvolili za kandidáta na predsedu ZSF. Žiaľ túto ich ponuku prijať nemôže, lebo 
nevie si predstaviť riadenie ZSF zo vzdialenosti 350 km. Takéto riadenie by bolo viac na škodu, 
ako na prospech ZSF. 

- RNDr. Lazar z KF 51 – 34 Bratislava, ktorého  KF 54 – 01 Košice navrhol na kandidáta za 
predsedu ZSF túto ponuku prijal a predstavil svoju víziu fungovania ZSF pod jeho prípadným 
vedením. 

13. Boli ocenené aktívne kluby filatelistov v pôsobnosti ZKF VR, ako jednotlivci, ktorí sa 
významnou mierou podieľali na príprave filatelistických akcií vo východoslovenskom regióne. 
Poďakovania formou ocenenia knihou 25 rokov slovenskej známkovej tvorby za aktívnu prácu pri 
organizovaní akcií dostali páni Ovšonka z KF 54 – 17 Poprad a Divok z KF 54 – 03 Spišská Nová 
Ves. Čestné uznania za aktívnu činnosť v rámci ZKF VR v období 2015 až 2018 boli udelené 
klubom filatelistov: 54 – 01 Košice, 54 – 17 Poprad, 54 – 03 Spišská Nová Ves, 54 – 12 
Kežmarok a slávnostne odovzdané ich delegátom. 

14. Návrh na uznesenie zo zasadania 2. Snemu Združenia klubov filatelistov východoslovenského 
regiónu predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Marenčík. Uznesenie bolo delegátmi 2. 
Snemu ZKF VR schválené a je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice. 

15. Na  záver predseda ZKF VR poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť na 2. Sneme 
ZKF VR, a pozval ich na malé občerstvenie. 

 

V Poprade, 11. mája 2019 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Zdeněk Baliga            Miloš Teťuľa 

  v. r.         v. r. 

 



Uznesenie 
 

zo zasadania 
2. Snemu Združenia klubov filatelistov východoslovenského regiónu, 

ktorý sa konal 11. mája 2019 v SOŠ Okružná 25, Poprad. 
 

1. 2. Snem ZKF VR berie na vedomie: 
 
1.1 Správu o plnení plánu práce ZKF VR za obdobie 2015 – 2018 s doplnkami 

prednesenými delegátmi 2. Snemu ZKF VR 
1.2 Správu o hospodárení ZKF VR za obdobie 2015 – 2018 
1.3 Správu revíznej komisie ZKF VR za obdobie 2015 - 2018 
 
2. 2. Snem ZKF VR schvaľuje: 
 
2.1 Plán práce ZKF VR na roky 2019 – 2022 
2.2 Voľbu Ing. Baligu za predsedu ZKF VR 
2.3 Voľbu päťčlenného výboru ZKF VR v zložení: Ing. Baliga (predseda), Divok, Ing. 

Marenčík, Teťuľa, Ovšonka 
2.4 Voľbu šiestich delegátov na 2. Snem ZSF: Ing. Baliga, Divok, Ing. Marenčík, 

Ovšonka, Ing. Rušín, Ing. Lehocký. Za náhradníkov boli zvolení: Teťuľa, Rusnačko 
2.5 Voľbu revíznej komisie ZKF VR v zložení: Ing. Lehocký, Rusnačko, PaedDr. 

Janovský 
2.6 Návrh kandidáta na predsedu ZSF za ZKF VR pre RNDr. Lazara 
2.7 Návrh kandidáta do Rady ZSF za ZKF VR pre Ovšonku 
2.8 Návrh kandidáta do revíznej komisie ZSF za ZKF VR pre Ing. Lehockého 

 
3.    2. Snem ZKF VR doporučuje: 
 
3.1   Reštrukturalizáciu ZSF z trojstupňovej štruktúry na dvojstupňovú so zrušením ZKF  
3.2   Zavedenie inštitútu individuálneho členstva v ZSF 
3.3   Určovanie výšky členského príspevku každoročne Radou ZSF 
 
4.    2. Snem ZKF VR ukladá: 
 
4.1   Tajomníkovi ZKF VR zaslať na sekretariát ZSF do 30. 6. 2019 zápisnicu z 2. Snemu 

ZKF VR 
4.2   Prerokovať novému výboru ZKF VR na jeho najbližšom zasadnutí diskusné 

príspevky a zahrnúť ich do plánu práce ZKF VR 
 

5.    2. Snem ZKF VR vyslovuje poďakovanie: 
 

5.1   Odstupujúcemu výboru a revíznej komisii ZKF VR za ich doterajšiu prácu 
5.2   Aktívnym funkcionárom klubov filatelistov východoslovenského regiónu za ich 

prácu v prospech organizovanej filatelie 
5.3   Klubu filatelistov 54 – 17 Poprad za dobre zvládnutú organizáciu 2. Snemu ZKF VR 

 
 

V Poprade 11. mája 2019 
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S p r á v a 

 

o činnosti Združenia klubov filatelistov východoslovenského regiónu 

za obdobie od 1. Snemu ZKF 
 

 
 Táto správa o činnosti nášho združenia je spracovaná na základe zápisníc zo 
schôdzí výboru ZKF VR a Správ o činnosti jednotlivých klubov filatelistov nášho 
regiónu prednesených na ich klubových Výročných členských schôdzach. Keďže nie 
všetky kluby mi predložili Správy o činnosti, žiadam prítomných delegátov z daných 
klubov, ktoré mi Správy nepredložili, aby v diskusii informovali 2. Snem o činnosti ich 
klubov filatelistov za obdobie 2015 až 2019. 
 
Združenie klubov filatelistov (ďalej ZKF) je územným orgánom ZSF a zabezpečuje 
organizovanú filateliu v regióne vrátane rozširovania členskej základne, propaguje 
filateliu prostredníctvom publicistiky, výstavníctva a prednášok. Naše ZKF združuje 
kluby filatelistov z prešovského a košického kraja. Najvyšším orgánom ZKF je snem 
zástupcov združených klubov, ktoré zvoláva výbor ZKF spravidla raz za štyri roky. 
Snem ZKF tvoria zvolení delegáti zo všetkých združených KF. Predchádzajúce 
zasadanie najvyššieho orgánu ZKF 1.Snem ZKF VR sa konal v Poprade 23. mája 2015 
v hoteli Tatra. 
 
 K 31. decembru 2018 naše ZKF tvorilo 9  klubov filatelistov čo je o jeden klub 
menej ako v čase konania 1. Snemu ZKF VR. K uvedenému dátumu pôsobili kluby 
filatelistov v Košiciach, Prešove, Spišskej Novej Vsi, Svite, Bardejove, Kežmarku, 
Poprade,  Moldave nad Bodvou a v Michalovciach. Najväčší klub filatelistov je KF 
54 - 02 Prešov zo 33 členmi. Svoju činnosť v tomto hodnotenom období ukončil klub 
filatelistov z Humenného. 
 
Ak hodnotíme stav členskej základne v rámci nášho ZKF musíme konštatovať, že jej 
pokles bol o 15,2 %, čo je viac než bol pokles členskej základne v celom ZSF (pokles 
o 10,5 %).  
 

 2015 2016 2017 2018 

Počet členov 197 179 174 167 

% 100,0% 90,9% 88,3% 84,8% 

 
Príčinami tohto poklesu sú hlavne faktory, ako: 
- nezáujem mládeže o filateliu, dnešná mládež dáva prednosť iným, nie vždy 
vhodnejším záľubám, 
- neochota členov KF prevziať funkciu vo výbore KF pri odchode alebo úmrtí 
funkcionára KF, čím kluby filatelistov ukončia svoju činnosť, 



 2

- možnosťou získavania noviniek Slovenskej pošty, a. s.  a ich filatelistického materiálu 
priamo od Slovenskej pošty, a. s., prípadne inou cestou ako cez novinkovú službu ZSF, 
čím sa dá vyhnúť pomerne vysokému členskému poplatku. 
 
Od 1. Snemu ZKF VR, ktorý sa uskutočnil 23. mája 2015 v hoteli Tatra v Poprade 
pracoval výbor ZKF v zložení: 
Ing. Zděnek Baliga z Kežmarku – predseda ZKF, 
Ing. Ľubomír Vajčovec z Prešova - podpredseda ZKF (do októbra 2017), 
Miloš Teťuľa zo Svitu – tajomník ZKF, 
František Divok zo Spišskej Novej Vsi – hospodár ZKF , 
Ing. Ján Marenčík z Košíc – člen výboru ZKF. 
 
Revízna komisia ZKF pracovala v zložení: 
Ing. Lehotský z Košíc – predseda komisie, 
Ing. Lacko z Popradu – člen, 
MUDr. Dobrovoľský z Michaloviec – člen. 
 
 Výbor zasadal dva krát ročne a z úsporných dôvodov využíval aj akcie usporiadané 
jednotlivými KF nášho regiónu na neformálne zasadania. Vzniknuté neodkladné 
problémy a otázky riešil prostredníctvom e-mailových rokovaní. V hodnotenom 
období sa uskutočnili nasledovné zasadania: 
23. 5. 2015 v Poprade 
14. 11. 2015  v Poprade 
19. 3. 2016 v Poprade  
19. 11. 2016 v Poprade  
18. 3. 2017 v Poprade  
18. 11. 2017 v Poprade  
17. 3. 2018 v Poprade 
10. 11. 2018 v Poprade 
16. 3. 2019 v Poprade 
Náplňou týchto rokovaní boli informácie zo zasadaní Rady ZSF, správy z KF vo 
východoslovenskom regióne, zodpovedanie otázok a problémov položených KF 
východoslovenského regiónu, schvaľovanie dotácii zo ZKF VR pre filatelistické akcie 
a rozhodovanie o udeľovaní cien ZKF VR a bronzových Čestných odznakov ZSF pre náš 
región, ako aj navrhovanie našich členov na Cenu ZSF a na udelenia strieborných 
a zlatých Čestných odznakov pre členov a sympatizantov nášho ZKF. 
Členovia výboru ZKF a KF v pôsobnosti ZKF pracovali v nasledujúcich funkciách 
v centrálnych orgánoch: 
Ing. Zdeněk Baliga v Rade ZSF aj ako vedúci redaktor Spravodajcu ZSF, 
Miloš Teťuľa v Rade ZSF, 
Rastislav Ovšonka v revíznej komisii ZSF, 
Ing. Miroslav Gerec ako predseda Komisie slovenských známok a celín ZSF. 
Okrem schôdzkovej činnosti výbor ZKF neorganizoval žiadne filatelistické podujatia 
z dôvodu nevyplácania nedostatku finančných prostriedkov. Za celé hodnotené 
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obdobie nebolo ZKF VR poukázané ani jedno euro z 15% podielu z členských 
príspevkov členov KF z východoslovenského regiónu, ktoré mu mal ZSF podľa Stanov 
ZSF každoročne pravidelne  poukazovať. 
Hlavná činnosť filatelistov však sa deje vždy na úrovni klubov filatelistov. Preto je 
nutné podrobne rozobrať Správy o činnosti jednotlivých klubov filatelistov nášho ZKF 
a prezentovať ich činnosti v jednotlivých oblastiach filatelie. 
 

Práca s mládežou. 

  
Musíme si priznať, že v tejto oblasti naše ZKF dosť zaostáva. Nedarí sa nám nie len 
získať deti pre filateliu, ale sa nám nedarí získať nových vedúcich krúžkov mladých 
filatelistov. Veď k 31. decembru 2018 majú KF nášho regiónu registrovaných len 
štyroch členov KMF a to v Prešove. Tu musia iniciatívu vyvinúť hlavne KF. Musia nájsť 
vo svojich radoch člena ochotného a schopného venovať sa práci s mládežou, 
najlepšie pedagóga, hoci aj bývalého a obrátiť sa na školy, či nemajú záujem, aby ich 
žiaci mohli navštevovať KMF a poskytnúť im na to priestory. 
 

Publikačná činnosť. 

 

Táto oblasť činnosti je  v našom ZKF oveľa úspešnejšia ako práca s mládežou. Košický 
KF vydáva pravidelne ročenku Košice vo filatelii. V hodnotenom období vyšli čísla 26, 
27, 28 a 29. Jeho traja členovia aktívne spolupracujú s českými filatelistami na 
vydávaní spravodajcu Perfíny. Veľmi zaujímavá a aktuálna je aj internetová klubová 
stránka popradských filatelistov www.kfpoprad.estranky.sk , ktorá má už vyše 100 
tisíc pozretí. Spišskonovoveský klub filatelistov vydal pri príležitosti konania XXXIV. 
Dní filatelie Slovenska veľmi zaujímaný zborník odborných prednášok, ktoré na tomto 
podujatí odzneli. 
Publikačnú prezentáciu filatelie robia aj členovia KF nášho regiónu, či už vo 
filatelistickej literatúre, ako Spravodajca, Bytčianska filatelia, či česká Filatelie,  alebo 
aj v regionálnych a celoštátnych médiách. Tu spomeniem aspoň mená niektorých, 
z Košíc Ing. Marenčík, Dr. Kotek, Ing. Gerec, pán Gaál, z Popradu pán Ovšonka, zo 
Spišskej Novej Vsi pán Divok, pán Rusnačko z Kežmarku Ing. Baliga a Dr. Janovský. 
 Aj keď priamo to do tejto oblasti to nepatrí, je vhodné spomenúť aktivity členov KF 
pri vydávaní a návrhoch rozličných príležitostných poštových pečiatok a prítlačí a to 
nielen pri filatelistických akciách, ale i pri akciách širšieho spoločenského významu. 
 
Výstavnícka činnosť. 

 
Jednou z najväčších výstavníckych akcií bola súťažná výstava tretej triedy Popradfila 
2018 v Poprade, ktorá bola v ostatných rokoch hodnotená ako jedna 
z najúspešnejších filatelistických výstav na Slovensku. Za jej organizovanie patrí 
poďakovanie hlavne Popradskému KF, ako aj ostatným filatelistom, najmä zo Spišskej 
Novej Vsi, ktorí tiež priložili ruku k dielu. Veľkými propagačnými výstavami v regióne 
boli dve výstavy k 25. výročiu vzniku Spoločenstva sv. Gabriela v roku 2017 a to 
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RELIGFILA Poprad a SPIŠRELIGFILA 2017 v Spišskej Novej Vsi. Nesmieme zabudnúť ani 
na tradičné propagačné filatelistické výstavy usporiadané košickými filatelistami 
k Dňom mesta v rokoch 2015 a 2016, či výstavu „100 rokov Československa 
v poštovej známke“ usporiadanú v roku 2018. 
Členovia KF z nášho regiónu tiež boli veľmi úspešní vo vystavovateľskej činnosti. 
Najúspešnejším slovenským vystavovateľom za hodnotené obdobie bol jednoznačne 
pán MUDr. Juraj Pálka z Košíc, ktorý získal za svoj exponát „Uhorsko - predznámkové 
obdobie“ veľké zlaté medaile na svetových výstavách LONDON 2015 a SINGAPORE 
2015. Tento exponát bol aj vystavený v Čestnom dvore FIP na výstave PRAGA 2018. 
Ďalším z úspešných vystavovateľov aj na medzinárodnom poli je pán František Divok 
zo Spišskej Novej Vsi, ktorý úspešne vystavuje v triede poštovej histórie exponáty 
viažuce sa k poštovníctvu na Spiši. Z filatelistov východoslovenského regiónu úspechy 
vo výstavnej činnosti ešte zaznamenali aj ďalší filatelisti, z Košíc páni Hubert Dobál 
a Ing. Miroslav Gerec, z Prešova Mgr. František Sopko a zo Spišskej Novej Vsi pán 
Pavol Rusnačko. Vo vystavovaní sa angažujú aj ďalší filatelisti, no jedná sa väčšinou 
o propagačné vystavovanie. 

  
Vzdelávanie členskej základne. 

 

Najrozšírenejšou formou vzdelávania filatelistov je samoštúdium. K tomuto účelu 
majú slúžiť práve klubové knižnice, kde majú členovia možnosť zapožičať si potrebnú 
literatúru na štúdium. V našom regióne majú pomerne dobre vybavené a aj využívané 
knižnice kluby filatelistov v Košiciach, Prešove a Poprade. Záujemcom o štúdium 
literatúry je k dispozícii aj knižnica ZSF v Bratislave, no jej využívanie je problematické 
najmä z dôvodu vzdialenosti a komplikovanej operatívy na sekretariáte ZSF. 
Ďalšou formou vzdelávania sú semináre a odborné prednášky, ktoré sa konalú pri 
rôznych výročiach a príležitostiach v KF Košice,  Spišská  Nová Ves a Poprad. 
Najväčšou akciou vzdelávacieho charakteru boli XXXIV. Dní filatelie Slovenska, ktoré 
sa uskutočnili v roku 2017 v Spišskej Novej Vsi. 
Odborné prednášky kluby filatelistov sa realizujú väčšinou pri výmenných schôdzach 
alebo klubových stretnutiach. Samostatné prednášky robí KF v Košiciach. Aspoň raz 
ročne pri koncoročnom stretnutí filatelistov v Poprade sa koná taktiež odborná 
prednáška. 
 
Ostatné aktivity 

 

Medzi iné aktivity členov ZKF VR patrilo usporiadanie výmenných schôdzi a búrz, kde 
aktívne vystupovali KF v Košiciach, Prešove a Poprade, ktoré niekoľko krát ročne 
organizujú celoslovenské burzy všetkých zberateľských odborov. Táto činnosť je 
závislá aj od dobrého dopravného spojenia s daným mestom, ako aj jeho samotnou 
veľkosťou, to je aj dobrou návštevnosťou akcie. 
Ďalšou s aktivít je aj prezentácia filatelie medzi širokou verejnosťou. Deje sa to pri 
rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach, kde členovia KF prezentujú či už 
formou výstavky alebo formou príležitostnej poštovej pečiatky a prítlači svoju záľubu, 
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a tak sa pokúšajú získať nových záujemcov a filateliu. K týmto akciám patria 
inaugurácie poštových známok v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. V roku 2017 
sa uskutočnili inaugurácie „Pocta obetiam holokaustu“ v Poprade na ktorej 
organizovaní pracovali členovia KF Poprad a hárčekov „500. výročie reformácie“ 
organizovanú v Kežmarku a „Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči“ 
z emisného radu Umenie organizovanú v Levoči, ktorých prípravu zastrešoval KF 
Kežmarok. Najväčšiu zásluhu na ich vydarenom priebehu má podpredseda KF 54 – 12 
Kežmarok Dr. Andrej Janovský. V roku 2018 to bola inaugurácia známky z emisného 
radu Krásy našej vlasti „Archeologická lokalita Poprad  - Matejovce“ pripravená 
v Poprade členmi KF 54 – 17 Poprad a  inaugurácia známky z emisného radu Umenie 
„Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky“ pripravená v Prešove.  
K ďalším pravidelným prezentačným aktivitám patrili akcie: 

- každoročná účasť KF Kežmarok na filatelistickej časti festivalu Európske ľudové 
remeslo v Kežmarku, 

- účasť KF Košice na filatelistickej časti osláv Dňa mesta Košice a Medzi-
národnom maratóne mieru. 

 
Pri realizácii rozličných našich filatelistických aktivít nám pomáhali a vychádzajú 
v ústrety aj mimozväzové organizácie a to prevažne kultúrneho zamerania, ktorým sa 
chceme týmto poďakovať. Pokúsime sa vymenovať aspoň tie čo nám najväčšou 
mierou pomáhali realizovať naše zámery: 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 
POFIS, Slovenská pošta, a. s., 
Štátna vedecká knižnica Košice, 
Slovenské technické múzeum Košice, 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice,  
Maratónsky klub Košice, 
SOŠ remesiel a služieb Poprad, 
Spolok košických filatelistov , 
Tatranská galéria Poprad, 
Podtatranské múzeum Poprad, 
Mestský úrad Levoča, 
Mestský úrad Kežmarok, 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok, 
Múzeum Kežmarok, 
Pošty: Košice 1, Poprad 1, Spišská Nová Ves 1, Kežmarok 1 a ďalšie pošty na území 
východného Slovenska. 
 
Ocenenia za prácu v ZSF a za spoluprácu so ZSF. 

 

Mnohí funkcionári KF, ZKF a ďalší členovia KF odvádzajú pre organizovanú filatelie 
veľký kus práce vo svojom osobnom voľne, často na úkor svojich rodín alebo 
zberateľského záujmu. Za túto prácu sa im mnoho krát namiesto poďakovania ujde 
iba kritika. ZSF si aktivitu svojich členov oceňuje udeľovaním Čestných odznakov ZSF 
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(ďalej ČO ZSF), pri splnení stanovených kritérií. Bronzový ČO ZSF na návrh výboru KF 
alebo iného zväzového orgánu udeľuje výbor ZKF. Udelenie strieborného a zlatého ČO 
ZSF navrhuje výbor KF, prejednáva výbor ZKF a udeľuje ich Rada ZSF. V hodnotenom 
období bolo udelených 7 bronzových ČO ZSF a doporučených Rade ZSF udeliť 9 
strieborných ČO ZSF a 4 zlaté ČO ZSF pre členov ZSF. Pre nečlenov ZSF a organizácie 
spolupracujúce s nami bolo  doporučených Rade ZSF udeliť 4 strieborné ČO ZSF. 
Ďalšou formou odmeny pre členov nášho ZKF je Cena ZKF VR. Udeľuje sa spravidla raz 
ročne. V hodnotenom období Cenu získali: 
za rok 2016 pán Viliam Gaál z Košíc, 
za rok 2018 PaedDr. Andrej Janovský z Kežmarku. 
Najvyšším ocenením celoživotnej filatelistickej práce pre ZSF je Cena ZSF. Riadi sa 
schváleným štatútom a udeľuje ju Rada ZSF. Z nášho ZKF ju v hodnotenom období 
získal v roku 2015 pán MUDr. Juraj Pálka za rok 2014. 
 

Zo záverov a plánu práce 1. Snemu ZKF východoslovenského regiónu, ktoré sa konalo 
23.5.2015, nám vyplynuli úlohy na obdobie 2015 až 2018. Či sa nám ich podarilo 
splniť, a ako, to je obsiahnuté v tejto Správe a verím, že aj v diskusii na tomto našom 
2. Sneme ZKF doplníte tieto naše aktivity. 
 
Záverom mi dovoľte poďakovať sa za aktívny prístup pri plnení našich úloh členom KF, 
výborom KF, členom výboru ZKF a všetkým, ktorí s nami v hodnotenom období 
spolupracovali a vysloviť presvedčenie, že v nasledujúcom období nájdeme nové 
cesty na zlepšenie práce a viac aktívnych spolupracovníkom pri naplňovaní zámerov 
v prospech organizovanej filatelie nielen v našom východoslovenskom regióne ale i na 
celom Slovensku.  
 
 
spracoval Ing. Zdeněk Baliga, predseda ZKF VR 
 










