Uznesenia Rady ZSF schválené dňa 12. decembra 2020 prostredníctvom videokonferencie
Rada ZSF
- Berie na vedomie:
1. Aktivity predsedu ZSF : Podpis zmluvy sa Slovenskou poštou, a. s. pre rok 2020;
Prípravu zmluvy s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
o podpore filatelistických aktivít na rok 2021; Podpis zmluvy o spolupráci so
Spolkom Sv. Gabriela pre rok 2021; Rokovania so SFA o zmluve o spolupráci pre
rok 2021.
2. Informáciu, že budova, v ktorej v súčasnosti sídli POFIS sa Slovenská pošta rozhodla
predať, takže získanie priestorov pre ZSF v tejto budove je neaktuálne.
3. Že v nadväznosti na neaktuálnosť sťahovania ZSF do budovy POFISu je potrebné
akútne riešiť situáciu s knižnicou a archívom.
4. Informáciu o začatí rokovaní a činností za účelom zriadenia múzea poštovej známky.
5. Potrebu menovania predsedu komisie rozvoja slovenskej filatelie (najmä v súvislosti
s činnosťami súvisiacimi so zriadením múzea poštovej známky).
6. Informáciu o vydaní štvrtého čísla Spravodajcu, ktorého distribúcia je naplánovaná
pred Vianočnými sviatkami.
7. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Rady ZSF.
8. Informáciu o súčasnom stave ako aj predpokladu pre rok 2021 (druhý polrok) pre
medzinárodné a domáce výstavy.
9. Informáciu, že komisia znalcov zatiaľ nezasadla a nepredložila Rade ZSF stanovisko
a návrh riešenia situácie opísanej v článkoch uverejnených vo Filatelii, týkajúcich sa
znalca p. Stupku.
10. Informáciu, že účtovné doklady za rok 2018 a 2019 zatiaľ neboli odovzdané na
kontrolu Revíznej komisii.
11. Rámcový rozpočet ZSF pre rok 2021.
12. Informáciu, že napriek schváleniu finančných prostriedkov Radou ZSF pre rok 2020,
na publikáciu o Inauguráciách slovenských známok autorov Ňaršík, Floch (1.900,- €)
neboli čerpané žiadne finančné prostriedky z dôvodu na strane autorov a na
publikáciu SFA (400,- €) neboli čerpané žiadne finančné prostriedky z dôvodu na
strane SFA.
13. Potvrdenie snahy a aktivít na uskutočnenie národnej výstavy Nitra 2021 v druhom
polroku 2021.
14. Zrušenie podujatia Deň poštovej známky 2020.
15. Informáciu o možnosti nominovania členov ZSF do medzinárodných komisií FEPA
a FIP, osobitne práve aktuálne sa vytvárajúcej komisie pre otvorenú triedu.
16. Korešpondenciu ZSF.
-

Schvaľuje :
1. Za overovateľa zápisnice Vojtecha Jankoviča.
2. Program Zasadnutia Rady ZSF.
3. Nezmenenú výšku členských príspevkov pre rok 2021.
4. Zachovanie % zliav z hodnoty Zväzom distribuovaných noviniek slovenských
známok a filatelistického materiálu podľa pravidiel platných v roku 2020.
5. Odovzdanie ocenení – čestných odznakov ZSF za rok 2020 na národnej výstave Nitra
2021.
6. Najbližší termín zasadnutia Rady ZSF na marec 2021 (stanoví predseda podľa
aktuálneho stavu pandemickej situácie).

-

Ukladá :
1. Zabezpečiť vypracovanie návrhu na Roll-up ZSF. Zodpovedný: Lazar; Termín:
priebežne podľa potreby
2. Opätovne vyzvať člena Rady ZSF p. Ovšonku k predloženiu aktualizovanej smernice
pre udeľovanie ceny ZSF a čestného odznaku ZSF, ako aj štatútu mediálnej komisie,
ako nesplnených úloh z predchádzajúcich uznesení Rady ZSF. Zodpovedný :
Valašková; Termín : do 28. 02. 2020
3. Vzhľadom na skutočnosť bezplatného odovzdania členskej prémie členom
mládežníckych klubov, zabezpečiť aktualizáciu ich počtu, vrátane adries a dátumov
narodenia. Zodpovedný : Valašková; Termín : 28. 02. 2021
4. Naskenovať kancelársky a skartačný poriadok a zaktualizovať účtovné, mzdové
a súvisiace smernice a všetky materiály zaslať všetkým členom Rady. Zodpovedný :
Valašková; Termín : priebežne v závislosti na vyriešení priestorových problémov
archívu
5. Pokračovať v rokovaniach s mimo zväzovými filatelistickými (prípadne aj inými
zberateľskými) zoskupeniami o možnostiach dlhodobej spolupráce. Zodpovedný :
Lazar, termín : priebežne
6. Predložiť účtovné doklady za rok 2018, 2019 a 2020 na kontrolu Revíznej komisii.
Zodpovedný : Valašková; Termín : 28. 02. 2021
7. Vyzvať predsedov KF a KMF aby v hláseniach za rok 2020 uviedli menný zoznam,
vrátane poštových a e-mailových adries všetkých svojich členov. Zodpovedný :
Valašková; Termín : 28. 02. 2021
8. Zistiť možnosti odoberania noviniek ČR pre členov ZSF prostredníctvom novinkovej
služby ZSF. Zodpovedný : Lazar; Termín : 28. 02. 2021
9. Informovať komisiu znalcov o podozrení na predaj falošných známok
prostredníctvom platformy aukro. Zodpovedný : Lazar; Termín : bezodkladne
10. Vyriešiť nezrovnalosti vo veci správy a prevádzky webovej stránky ZSF.
Zodpovední: Polovka, Jankovič, Lazar; Termín : 28. 02. 2021

