
 
   

                          P o z v á n k a 
 

 
 

Na zasadnutie Rady ZSF, ktorá sa uskutoční v sobotu dňa 07. marca 2020 
v priestoroch sídla ZSF (prízemie budovy STÚ,  Radlinského ul. č. 9 v Bratislave) so 
začiatkom 8,45 hod. a predpokladaným ukončením 17,30 hod. 

 
Program : 
 

1. Otvorenie, informácia o uznášaniaschopnosti, schválenie programu 
2. Kontrola uznesení  
3. Informácia o vykonaných úkonoch a iných uskutočnených aktivitách predsedu 

a členov Rady ZSF ( Novinková služba – nové sadzby )  
4. Schválenie plnenia rozpočtu a účtovnej uzávierky za rok 2019. 
5. Schválenie položkového rozpočtu na rok 2020   
6. Schválenie Organizačného poriadku a výšky členského príspevku pre individuálnych 

členov 
7. Predstavenie nového prístupu a koncepcie zväzového časopisu a webu a schválenie 

štatútov 
8. Predstavenie nových štatútov komisií a iných zväzových predpisov a ich schválenie 
9. Bonusy vyplývajúce z členstva vo zväze 
10. Stav príprav na : filatelistickú Olympiádu mládeže; Nitra 2020; Poprad ? 
11. Korešpondencia 
12. Rôzne, Návrh na členov zboru poradcov, RK – Polovka navrhol hlasovanie per rolam, 

Návrhy na ocenenia, Medzinárodné výstavy – nominácia komisárov, porotcov 
a vystavovateľov; Uverejňovanie aktuálnych informácií na webe, Žiadosti o fin. 
príspevok, Návrh na člena komisie fiskálnych známok – kolkov FIP, Návrhy na 
príležitostné pečiatky, Forma a periodicita komunikácie s jednotlivými členmi ZSF 

13. Návrh uznesení 
14. Ukončenie 

 
 
 
 
 
   V Bratislave : 26. 02. 2020 
 
 
 
 
 
        Dr. Pavol Lazar 
         Predseda ZSF 
 
 
 



 
 
 
Ad. 
 
1. Lazar 
 
2. Lazar 

a. Rozposlať kompetentným (funkcionárom zrušených ZKF) vypracovanú inštrukciu 
pre odovzdávanie (dokončenie odovzdávania) ZKF a poskytnúť informáciu o 
možnosti prevzatia materiálov (aj filatelistických, odborných a historických) do 
archívu ZSF; Zodpovední : Baliga, Šajgalík; Termín : 20. 12. 2019 - splnené 

b. Pripraviť pre web fepanews informáciu o mládežníckej olympiáde na základe 
pripraveného projektu Komisiou mládeže ZSF; Zodpovedný: Jankovič; Termín: 
31. 01. 2020 – neposkytnutá informácia o splnení 

c. Pripraviť koncepciu činnosti jednotlivých pridelených oblastí členov Rady; 
Zodpovední: všetci členovia Rady a tajomníčka;  
Jankovič – web – splnené ; udeľovanie zväzových vyznamenaní pre mládež; 
centrálny - neposkytnutá informácia o splnení; sklad rámov - neposkytnutá 
informácia o splnení; odmeňovanie porotcov - neposkytnutá informácia o 
splnení; výstavný poriadok - splnené; benefity členstva – splnené ; 
Baliga – Spravodajca; novinková služba - splnené;  
Ovšonka – web; udeľovanie ceny ZSF; ČO - neposkytnutá informácia o splnení 
Lazar – organizačný poriadok; štatút znal. Komisie - splnené 
Vangel – štatúty komisií s výnimkou znaleckej - neposkytnutá informácia o 
splnení 
Šajgalík – archív a knižnica - neposkytnutá informácia o splnení 
Valašková – kancelársky a skartačný poriadok; účtovné, mzdové a hospodárske 
 Smernice - neposkytnutá informácia o splnení 
 Termín: 31. 01. 2020       

d. Zabezpečiť aktualizáciu databázy členov ZSF (nesplnené uznesenie zo 06. 12. 
2019); Zodpovedný: Ovšonka; Termín: 31. 01. 2020 - neposkytnutá informácia o 
splnení 

e. Prerokovať s navrhnutými členmi zväzu ich nomináciu na funkciu predsedu 
komisie; Zodpovední: Vangel (Rančák, Vangel); Šajgalík (Ňaršík, Šajgalík); 
Termín: 29. 02. 2020 - neposkytnutá informácia o splnení 

f. Doplniť materiály Koncepcia časopisu Spravodajca (finančná časť) a Zoznam 
bonusov vyplývajúcich z členstva v ZSF; Zodpovedný: Jankovič; Termín: 31. 01. 
2020 - splnené 

g. Pripomienkovať materiály: Koncepcia časopisu Spravodajca a Zoznam bonusov 
vyplývajúcich z členstva v ZSF; Zodpovední: všetci členovia Rady; Termín 29. 02. 
2020 – čiastočne splnené 

h. Zahájiť rokovania s filatelistickými zoskupeniami mimo ZSF; Zodpovedný: 
Kováčik, Šajgalík; Termín: 29. 02. 2020 - neposkytnutá informácia o splnení 

i. Informovať príslušné orgány FEPA a FIP o schválení kandidátov (proxy) na 
kongresy v roku 2020 a o schválení návrhov na udelenie medailí FEPA; 
Zodpovedný: Lazar; Termín : 31. 01. 2020 - splnené 

j. Zaslať vedeniu FIP nomináciu Jankoviča za člena medzinárodnej poroty pre FIP 
výstavu INDONESIA 2020; Zodpovedný: Lazar; Termín: 31. 01. 2020 - splnené 



k. Zaslať odpoveď na Žiadosť p. Rusnáka o zverejňovanie akcií s používaním 
príležitostných poštových pečiatok; Zodpovedný: Jankovič; Termín: 31. 01. 2020 - 
neposkytnutá informácia o splnení 

l. Po zosúladení a schválení všetkých vnútro zväzových predpisov so schválenými 
stanovami zaradiť na nasledujúce zasadnutie Rady návrhy na udelenie čestných 
odznakov ZSF; Zodpovedný: Lazar; Termín: priebežne  - splnené 

m. Prehodnotiť a zabezpečiť vhodnejší termín konania výstavy Nitra 2020 
a preskúmať možnosti označenia výstavy ako národná s medzinárodnou účasťou; 
Zodpovedný: Šajgalík; Termín: 31. 01. 2020 - splnené   

n. Zaslať čestnému predsedovi ZSF Ňaršíkovi požiadavku na presmerovanie 
informačného toku od partnerov zväzu na sekretariát, prípadne predsedu zväzu; 
Zodpovedný: Lazar; Termín : 31. 12. 2019 - splnené 

o. Vypísať a odoslať poverenia pre schválených predsedov odborných komisií 
Zodpovedná: tajomníčka ZSF, Termín: 31. 1. 2020 - splnené 

 
3. Lazar – podpísaná zmluva o navýšení obchodnej marže pri novinkovej službe; rokovania o 
zvýšenie dotácie na časopis a poskytnutí  
Baliga – novinková služba – prerozdelenie navýšenej marže a štatút 
 
4. Lazar - Podľa predložených materiálov 

 
5. Lazar - Podľa predložených materiálov 
 
6. Lazar - Podľa predložených a spripomienkovaných materiálov 
 
7. Baliga a Jankovič - podľa predložených materiálov 
 
8. Štatút komisie štúdia známok a poštovej histórie – Džubák, Vangel – podľa predložených 
materiálov 
 
Štatút na udeľovanie Ceny ZSF - Ovšonka 

Skartačný poriadok ZSF - Valašková 

Smernica pre udeľovanie čestných odznakov KM - ZSF - Jankovič 

Smernica pre prevádzkovanie centrálneho skladu rámov – Milan, Jankovič 

Smernice pre odmeňovanie porotcov - Jankovič 

Smernice ČO – Ovšonka 

Výstavný poriadok ZSF – Jankovič 

Štatút výstavného poriadku a výstavnej komisie – Jankovič – podľa predložených materiálov 

Štatút mediálnej komisie – Ovšonka 

Štatút komisie znalcov – Lazar – v zmysle zaslanej informácie sa posúva  

Účtovná a hospodárska smernica – Valašková 

Výpožičný poriadok - Šajgalík 

9. Jankovič – podľa predložených a spripomienkovaných materiálov 
 
10. Jankovič, Šajgalík, Ovšonka 



 
11. Lazar 
 
12. podľa potreby 
 
13. podľa schválených úloh 
 
14. Lazar 


