
Uznesenia  Rady ZSF schválené dňa 25. septembra 2021   
 

 
Rada ZSF 

- Berie na vedomie: 
1. Rada je uznášaniaschopná 
2. Nepriaznivý zdravotný stav tajomníčky ZSF a pravdepodobnú potrebu riešenia 

výpomoci, ako aj informáciu o ponuke p. Šiarika na poskytnutie takejto výpomoci 
3. Rokovanie predsedu ZSF so štátnym tajomníkom MŠVVS SR o možnostiach 

spolupráce 
4. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Rady ZSF 
5. Informácie o medzinárodných výstavách a podujatiach FEPA a FIP 
6. Informáciu o projekte Univerzita tretieho veku 
7. Informáciu o vyhodnotení Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 2020 
8. Informáciu o príprave nového čísla zväzového časopisu 
9. Informáciu o vyhodnotení úspešnej národnej výstavy jednorámových exponátov 

Nitra 2021 
10. Nepredloženie účtovných dokladov za rok 2018, 2019 a 2020 tajomníkom p. 

Valaškovou na kontrolu Revíznej komisii. 
11. Nepredloženie správy o hospodárení ZSF za rok 2020 Rade tajomníkom p. 

Valaškovou 
12. Informáciu o súčasnom stave práce s mládežou 
13. Informáciu o stave v novinkovej službe 
14. Informáciu o stave v projekte Univerzita tretieho veku 
15. Správu o činnosti v polovici funkčného obdobia predsedu ZSF a členov Rady ZSF 

pp. Baligu, Jankoviča a Vangela a nepredloženie správy členov Rady pp. Ovšonku a 
Šajgalíka 

16. Správu o činnosti v polovici funkčného obdobia komisie znalcov (p. Jurkovič), 
výstavnej komisie ( a komisie porotcov) (p. Jankovič), komisie štúdia známok 
a poštovej histórie (p. Džubak) a nepredloženie správy komisie mládeže (p. 
Šajgalík) a mediálnej komisie (p. Ovšonka) 

17. Nepredloženie správy o činnosti v polovici funkčného obdobia tajomníka ZSF 
(Valašková) 

18. Prejavenie záujmu p. Gereca o poverenie za experta ZSF pre štúdium tlačových 
listov  

19. Otvorený list p. Jankoviča p. Ňaršíkovi, ktorý naňho nijako nereagoval 
20. Ako súčasť podmienok zmluvy so SP a.s., že členská prémia, ako aj nová prémia 

pre odberateľov noviniek bude pre členov ZSF za cenu nákladov na ich zhotovenie 
a distribúciu 

21. Korešpondenciu ZSF 
  

- Schvaľuje : 
1. Za zapisovateľa Zdeňka Baligu, za overovateľa Pavla Lazara. 
2. Program Zasadnutia Rady ZSF. 
3. V súlade s ustanovením čl.8, ods.2 Volebného poriadku p. Jozefa Šiarika za člena 
Rady ZSF 
4. Miroslava Bachratého na základe návrhu Výstavnej komisie a komisie porotcov za 
národného porotcu ZSF pre triedu poštová história 
5. Udelenie proxy za ZSF pre SČF na zasadnutie FEPA v Aténach 
6. Výšku členského príspevku na rok 2022v nezmenenej výške 



7. Porotcu pre výstavu Liberec 2022 – p. Jankovič 
8. Podmienečné pridelenie finančných prostriedkov vo výške 240,- € (po termíne 
doručené žiadosti o financovanie) pre klubovú činnosť a vydanie klubového časopisu 
KF 52-22 Levice, a to v závislosti od možností čerpania schválených rozpočtových 
prostriedkov ZSF 
9. Na základe dodatočnej požiadavky OV výstavy Nitra 2021, podmienečné 
poskytnutie dodatočnej odmeny pre každého jej člena v podobe knižnej publikácie 25 
rokov slovenskej známkovej  tvorby, viazané na inventúrny zostatok tejto publikácie 
na sklade ZSF v potrebnom požadovanom počte 21 kusov 
10. Premenovanie výstavnej komisie na výstavnú komisiu a komisiu porotcov 
11. Najbližší termín zasadnutia Rady ZSF na december 2021 (presný dátum stanoví 
predseda) 
 

 
- Ukladá : 

1. Predložiť členom Rady štatút mediálnej komisie. Zodpovedný : Ovšonka; Termín : 
30. 11. 2021 

2. Predložiť RK účtovné doklady za rok 2018, 2019 a 2020 na kontrolu Revíznej 
komisii. Zodpovedný : Valašková; Termín : 30. 11. 2021 

3. Predložiť členom Rady správu o hospodárení ZSF za rok 2020. Zodpovedný : 
Valašková; Termín: 30. 11. 2021 

4. Zabezpečiť registráciu ZSF pre rok 2022 na možnosť prijatia 2% z dane z príjmu : 
Valašková, Lazar; Termín : 30.11.2021  

5. Vypracovať správu o činnosti každého členov Rady, tajomníka a predsedov 
komisií v polovici funkčného obdobia. Zodpovední : Ovšonka, Šajgalík, 
Valašková; Termín : 30.11.2021 

6. Prerokovať s Českou poštou odber noviniek od 1.1.2022 v rozsahu 30 sérií. 
Zodpovedný : Lazar; Termín : 30.11.2021 

7. Zaktualizovať Výstavný poriadok. Zodpovedný : Jankovič; Termín : priebežne 
8. Zorganizovať vzdelávanie vedúcich krúžkov mládeže. Zodpovedný Šajgalík; 

Termín : 30.11.2021 
9. Zabezpečiť doplnenie zoznamu kontaktných adries a emailov mladých filatelistov 

Zodpovedný : Šajgalík; Termín : 30.11.2021 
10. Zabezpečiť zapojenie sa ZSF do projektu pre mládež organizovaný SČF. 

Zodpovedný : Šajgalík; Termín : 30.11.2021 
11. Dopracovať a sfunkčniť mechanizmus prijímania nových členov ZSF. 

Zodpovední: Lazar, Jankovič, Valašková; Termín : 31.12.2021 
12. Zabezpečiť mechanizmu zasielania pravidelných informačných e-mailov členom 

ZSF. Zodpovedný : Šiarik; Termín : 30.11.2021 
13. Vyzvať neaktívnych členov Rady k vyjadreniu sa k svojmu ďalšiemu pôsobeniu 

v Rade. Zodpovedný : Lazar; Termín : 30.11.2021 
14. Zabezpečiť funkčný chod sekretariátu počas pracovnej neschopnosti tajomníčky 

a následne vykonať opatrenia za účelom plnenia zadaných úloh. Zodpovedný : 
Lazar; Termín : priebežne 

15. Získavať vhodných kandidátov na pozíciu porotca a za tým účelom pripraviť 
mechanizmus formálneho postupu pre potenciálnych uchádzačov pre zaradenia do 
porotcovského konania. Zodpovedný Jankovič : Termín : priebežne 

 
 


