Zápisnica zo zasadnutia Rady Zväzu slovenských filatelistov
dňa 25. septembra 2021 o 9:00 hodine v Bratislave
Prítomní:
1. RNDr. Pavol Lazar
2. Ing. Zdeněk Baliga
3. RNDr. Vojtech Jankovič
4. MVDr. Milan Šajgalík
5. Ing. Jozef Šiarik
Neprítomný:
1. Ing. Martin Polovka, PhD. za RK ZSF ‐ ospravedlnený
2. Rastislav Ovšonka ‐ ospravedlnený
3. Ing. Jozef Vangel, CSc. ‐ ospravedlnený
4. Iveta Valašková, tajomníčka ZSF ‐ ospravedlnená
1. Otvorenie
Predseda ZSF P. Lazar uvítal účastníkov rokovania, otvoril rokovanie a ospravedlnil
nezúčastnených členov Rady ZSF a tajomníčku ZSF.
2. Informácia o uznášaniaschopnosti, voľba zapisovateľa a overovateľa, schválenie
programu.
Za zapisovateľa bol jednomyseľne schválený Z. Baliga. Za overovateľa bol jedno‐
myseľne schválený P. Lazar. Bolo skonštatované, že Rada ZSF je uznášaniaschopná,
pretože je prítomných 66% členov Rady ZSF.
Rada ZSF rokovala podľa navrhnutého programu, ktorý schválila:
1. Otvorenie
2. Informácia o uznášaniaschopnosti, voľba/potvrdenie zapisovateľa
a overovateľa, schválenie programu
3. Kontrola uznesení
4. Informácia o vykonaných úkonoch a iných uskutočnených aktivitách predsedu
a členov Rady ZSF
5. Obsadenie uvoľneného miesta v Rade ZSF ‐ posúdenie kandidáta Jozefa Šiarika
6. Anketa o najkrajšiu známku, zhodnotenie a perspektíva
7. Zväzový časopis – nové číslo
8. Výstava Nitra 2021 ‐ zhodnotenie
9. Zabezpečenie registrácie ZSF pre poskytnutie 2% z dane z príjmu pre rok 2022
10. Mládež ‐ súčasný stav a perspektíva
11. Informácia o projekte Univerzita tretieho veku ‐ Zberateľstvo
12. Informácie o domácich a zahraničných podujatiach, zasadnutie FEPA a FIP
13. Novinková služba – Slovensko, Čechy
14. Priebežná správa o činnosti v polovici funkčného obdobia (všetci členovia
Rady, predsedovia komisií, tajomník a predseda)

15. Výstavný poriadok
16. Otvorený list Jankovič ‐ Ňaršík
17. Odborní zástupcovia zväzu s poverením pre spoluprácu ZSF so SP, a. s.
18. Korešpondencia
19. Rôzne
20. Návrh uznesení
21. Ukončenie
3. Kontrola plnenia uznesení – informácie o plnení uznesení predniesol P. Lazar
a členovia Rady ZSF sa zaoberali jednotlivými uzneseniami:
- P. Lazar prerokoval s pánom Jurkovičom možnosti využívania zväzovej knižnice,
bol dohodnutý priamy prístup do knižnice pre V. Jankoviča za účelom
evidencie a vytriedenia duplicitného knižného a časopisového fondu,
- Z. Baligom bol rozoslaný informačný mail o predbežnom záujme odberu
noviniek Českej pošty prostredníctvom zväzovej novinkovej služby,
- P. Lazar vyzval všetkých predsedov komisií, ktorí nie sú členmi Rady aby
vypracovali správy o činnosti svojej komisie v polovici funkčného obdobia,
- neboli vypracované správy o činnosti každého člena Rady, tajomníka,
predsedu ZSF a predsedov komisií v polovici funkčného obdobia, úloha bola
splnená len čiastočne,
- s vybranými členmi ZSF bola prerokovaná možnosť a záujem ich pôsobenia
v Rade ZSF na uvoľnenom mieste,
- bol navrhnutý a vyrobený Roll up pre propagáciu ZSF.
Neboli splnené úlohy:
- vypracovanie Štatútu mediálnej komisie,
- predloženie účtovných dokladov za roky 2018, 2019 a 2020 na kontrolu RK,
- nebola predložená členom Rady Správa o hospodárení ZSF za rok 2020,
- nebolo obsahovo pripravené pravidelné zasielanie informačných mailov
členom ZSF, preto ani tieto informačné maily neboli zasielané, úlohu prevzal
do svojej gescie J. Šiarik.
Ostatné úlohy v procese plnenia, a to:
- V. Jankovič podal informáciu, že virtuálny klub pre individuálnych (nie len)
členov ZSF môže technicky zabezpečiť, ale kapacitne sa na tomto riešení musí
podieľať sekretariát ZSF – úloha bola dočasne pozastavená,
- zabezpečiť aktualizáciu členskej základne a jej prevod do elektronickej formy
vrátane adries vykonáva sekretariát a gesciu nad úlohou prevzal Z. Baliga,
- naskenovať kancelársky a skartačný poriadok a zaktualizovať účtovné, mzdové
a súvisiace smernice a všetky materiály zaslať všetkým členom Rady.
4. P. Lazar podal podrobnú informáciu o vykonaných aktivitách a úkonoch predsedu
ZSF
– o rokovaniach so štátnym tajomníkom MŠVVŠ SR o možnosti širšej spolupráce
a možných spoločných projektoch,
‐ prerokoval s vedením SČF udelenie proxy pre SČF na zasadnutie kongresu FEPA
v Aténach,

‐ o rokovaní s MDV SR o možnostiach financovania projektov ZSF pre rok 2022.
5. Bolo prerokované obsadenie uvoľneného miesta v Rade ZSF s J. Šiarikom, ktorý
predstavil víziu svojej práce v Rade ZSF. Následne Rada jednomyselným hlasovaním
zvolila ho ako člena Rady ZSF podľa ustanovenia čl.8, ods.2 Volebného poriadku.
6. Anketu o najkrajšiu poštovú známku 2020 vyhodnotil Z. Baliga. Anketa bola veľmi
úspešná najmä novou formou zasielania odpovedí na otázky prostredníctvom
elektronického formulára na webovej stránke ZSF. Zúčastnilo sa jej 1060 respon‐
dentov z 13 krajín. Víťaznou známkou sa stala známka z emisie Ochrana prírody:
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach – magnólia veľkokvetá a víťaznou FDC bola FDC
k emisii Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch. Všetkým
respondentom, ktorí uviedli svoju adresu bol zaslaný korešpondenčný lístok
s prítlačou víťaznej známky opečiatkovaný PPP s poďakovaním za účasť v Ankete.
7. Zväzový časopis – bolo vydané a rozposlané druhé číslo zväzového časopisu
Slovenská filatelia Spravodajca ZSF. Tlač tohto čísla bola realizovaná tlačiarňou
KASICO a. s. Bratislava. V. Jankovič informoval o uzávierke nasledujúceho čísla, a to
číslo 3/2021: obsahová uzávierka 30.9.2021, technická uzávierka 11.10.2021,
plánovaný termín vydania: 31.10.2021. Pri distribúcii časopisu je nutné riešiť aj
zasielanie časopisu nečlenom ZSF za úplatu.
8. Výstava NITRA 2021 bola úspešná aj napriek krátkosti času na jej prípravu.
O zhodnotení výstavy informoval M. Šajgalík. Bola to prvá výstava s medzinárodnou
účasťou v stredoeurópskom priestore od vzniku pandémie. Drobnejšie problémy sa
vyskytli s jej propagáciou priamo pred miestom konania výstavy. Tiež komunikácia
medzi organizačným výborom, porotou a ZSF nebola ideálna. Organizačný výbor
výstavy požiadal ZSF o odmeny pre členov OV. Táto požiadavka bola nad rámec
dohody medzi OV výstavy a ZSF.
9. Zabezpečenie registrácie ZSF pre poskytnutie 2% z dane z príjmu pre rok 2022
vykoná P. Lazar z dôvodu práceneschopnosti tajomníčky ZSF I. Valaškovej.
10. Mládež súčasný stav a perspektíva ‐ danú problematiku zhodnotili V. Jankovič
a M. Šajgalík. Počas výstavy Nitra 2021 prebehol v sobotu 18.9.2021 odborný program
so zameraním na rozvoj mládežníckej filatelie. Prvá časť bola venovaná vedúcim
krúžkov mladých filatelistov (KMF), druhá časť bola venovaná mladým filatelistom,
ktorým priamo pred súťažnými exponátmi boli vysvetľované pravidlá tvorby
exponátov a zároveň poukázané na nedostatky, ktoré sa pri tvorbe vystavovatelia
dopúšťajú. Do budúcnosti je potrebné viac pripravovať samotných vedúcich KMF
formou seminárov, ktorých obsahom by mal byť súčasný pohľad na filateliu. Do konca
roku 2021 sa plánuje zorganizovanie seminára zameraného na vzdelávanie vedúcich
KMF. Komisia mládeže sa taktiež bude zaoberať projektom SČF pre mládež. Úloha na
zozbieranie kontaktných a elektronických adries členov KMF naďalej trvá.

11. Na Univerzite tretieho veku UNIZA Žilina prebieha trojročný študijný program
Zberateľstvo, ktorý odborne zabezpečuje V. Jankovič. Je určený pre poslucháčov od 45
rokov. Končí sa záverečnou prácou. Úspešní absolventi zakončia štúdium slávnostnou
promóciou a získajú univerzitný diplom Univerzity tretieho veku v oblasti
Zberateľstvo.
Počas jednotlivých semestrov je pripravovaných 5 prednášok a to nie len z odboru
filatelie, ale aj z ďalších zberateľských odboroch, ako filokartia, numizmatika,
notafília, ... V rámci tohto bodu vznikla diskusia o prijímaní nových členov, ktorí sa
obracajú priamo na ZSF. Problém je možné riešiť aj oslovením niektorých KF, ktoré by
týchto záujemcov o členstvo v ZSF vzali pod svoju gesciu.
12. O medzinárodných výstavách informoval V. Jankovič a to: NOTOS 2021 s
kongresom FEPA, OSTROPA 2021, CAPE TOWN 2021 ‐ národný komisár P. Lazar,
CAPEX 22 – oslovený p. Helm pre zastupovanie ZSF, LONDON 2022 – výstava bola
presunutá z roku 2020 a národný komisár P. Lazar a porotca V. Jankovič,
HUNFILEX 2022 – národný komisár P. Csicsay, HELVETIA 2022, LIBEREC 2022 –
národný komisár V. Jankovič, HELVETIA 2022, INDONESIA 2022 ‐ nový termín august
2022.
13. Informáciu o novinkovej službe ‐ predniesol Z. Baliga. Novinková služba pre
rozdeľovanie známok a filatelistických produktov Slovenskej pošty prebieha plynulo,
podľa vydávania známok. Záujem o odber noviniek Českej pošty prostredníctvom
zväzovej novinkovej služby je pomerne nízky len 30 až 40 sérii, mnoho našich členov
si priamo vymieňa novinky s českými partnermi. Rada sa uzniesla, že novinková
prémia bude distribuovaná spolu s novinkami a členská prémia bude taktiež
distribuovaná s novinkami pre kluby, ktoré odoberajú novinky cez zväzovú novinkovú
službu a pre ostatné KF bude zasielaná na ich kontaktné adresy. Obe prémie budú
v cene ich výrobných nákladov.
14. Priebežná správa o činnosti v polovici funkčného obdobia – na rokovanie Rady
ZSF boli zaslané priebežné správy o činnosti predsedu P. Lazara, členov Rady Z. Baligu,
V. Jankoviča a J. Vangela, Výstavnej komisie (a Komisie porotcov) ZSF, Komisie štúdia
známok a poštovej histórie ZSF a Komisie znalcov ZSF. Správy Rada ZSF vzala na
vedomie. Ostatné komisie, sekretariát a ostatní členovia Rady ZSF správy nepodali.
Bolo konštatované, že je nutné zvýšiť aktivity sekretariátu na úseku komunikácie
s členskou základňou, v evidencii členskej základne ako aj v informovaní Rady ZSF
o ekonomickom stave ZSF.
Ďalším riešeným problémom bola nedostatočná informovanosť členskej základne zo
strany vedenia a sekretariátu ZSF. Systém zasielania informačných mailov zatiaľ nebol
sprevádzkovaný. Gesciu nad jeho návrhom prevádzky prebral J. Šiarik.
15. O Výstavnom poriadku informoval V. Jankovič. Je potrebné celý Výstavný
poriadok prepracovať a zosúladiť ho s Výstavným poriadkom SČF, aby pri spoločných
výstavách nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam. Bolo tiež spomenuté, že je

nutné venovať väčšiu pozornosť pre získavanie nových porotcov aj formou
spracovania manuálu pre záujemcov o túto činnosť.
16. Otvorený list V. Jankoviča pánovi M. Ňaršíkovi zobrala Rada ZSF na vedomie.
Keďže adresát na list nereagoval, Rada sa ním nebude zaoberať ani ho publikovať.
17. O poverenie pre spoluprácu ZSF so SP, a. s. požiadal len pán Ing. Miroslav Gerec.
Rada jeho žiadosť schválila.
18. Informácia o korešpondencii ‐ korešpondencia na rokovanie Rady ZSF nebola
pripravená z dôvodu práceneschopnosti tajomníčky ZSF.
19. Rôzne – bolo prerokované:
‐ návrh na menovanie Ing. Miroslava Bachratého za porotcu pre oblasť poštovej
histórie. Menovaný splnil všetky kritéria pre činnosť porotcu.
‐ bola prerokovaná výška členských príspevkov na rok 2022. Výška členských
príspevkov na rok 2022 sa nemení ostáva vo výške členských príspevkov roku 2021.
20. Návrh uznesení z rokovania Rady ZSF predniesol P. Lazar a je prílohou tejto
zápisnice.
21. Rokovanie Rady ZSF ukončil a všetkým účastníkom poďakoval za aktívnu účasť
predseda ZSF P. Lazar.

V Bratislave dňa 25. septembra 2021
Zapísal: Z. Baliga

