
Výzva pre všetkých členov a KF ZSF do 31.10.2021 ! 
 
 
 

Odber noviniek Česká republika – v nadväznosti na rokovania s Českou poštou týmto 
vyzývame všetkých záujemcov o odber noviniek z Českej republiky prostredníctvom ZSF od 
01. 01. 2022, aby sa v lehote do 31.10.2021prihlásili na adrese: baliga.z@slovanet.sk, pričom 
novinky budú zasielané spolu so slovenskými novinkami a na české novinky bude poskytnutá 
zľava 4%. 
 
S potešením oznamujeme, že dňa 17. 6. 2021 bola podpísaná zmluva medzi ZSF 
a Slovenskou poštou na dobu neurčitú, takže je nie je potrebné ju každý rok podpisovať 
nanovo. Zväz teda môže koncepčne a dlhodobo vykonávať niektoré činnosti z toho 
vyplývajúce. Celé znenie zmluvy je uverejnené na webovej stránke zväzu: 
www.slovenskafilatelia.sk.  
 
V súvislosti so zmluvou vznikajú členom zväzu určité oprávnenia, o ktoré sa môžu uchádzať: 
Expert ZSF, ktorý dostane od SP zapožičané na študijné účely 2ks tlačových listov („SP 
zapožičia expertovi ZSF, ktorý sa preukáže poverením od ZSF na študijné účely 2 ks 
tlačových listov číslovaných po sebe z každého opakovaného vydania výplatných známok, 
tzv. dotlačí, za účelom ich porovnania s pôvodným vydaním konkrétnej poštovej známky“) 
 
Expert s prístupom do Poštového múzea („SP ( Poštové múzeum ) umožní expertovi, ktorý 
sa preukáže poverením od ZSF prístup k fondu známok za účelom jeho posúdenia z hľadiska 
využiteľnosti pre plánované publikačné a študijné účely“)  
 
Člen ZSF, ktorý bude mať prístup k materiálom, týkajúcim sa výroby poštových 
známok („SP umožní členom ZSF, ktorí sa preukážu poverením od ZSF bezplatne prístup 
k materiálom, týkajúcim sa výroby slovenských poštových známok na študijné účely 
súvisiace so spracovaním špecializovaného katalógu slovenských poštových známok“).  
 
Nakoľko všetky možnosti budú platné od 01.01.2022 a sú podmienené preukázaním sa 
poverenia od ZSF, vyzývame aby sa záujemcovia prihlásili na adrese: zsfslov@gmail.com 
a zároveň na zsflazar@gmail.com, a to do 31.10.2021, aby Rada následne mohla takéto 
poverenie schváliť, vypracovať a doručiť odsúhlasenému členovi ZSF a Slovenskej pošte, 
resp. jej organizačným zložkám.  
 
Keďže sa nachádzame už v druhom polroku 2021 je najvyšší čas zamyslieť sa nad činnosťou 
roku 2022. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že rozpočet pre rok 2022 sa bude na 
zasadnutí Rady schvaľovať koncom roku 2021, najneskôr začiatkom roku 2022. V minulosti 
sa pomerne často stávalo, že finančné požiadavky na podujatia, publikácie, alebo činnosť 
prichádzali na zväz v priebehu roka, a to až po schválení rozpočtu, kedy im bolo možné 
vyhovieť niekedy už len čiastočne a niekedy dokonca vôbec. Vyzývame teda všetky KF, aby 
v lehote do 31.10.2021 zaslali na adresu: zsfslov@gmail.com a zároveň na 
zsflazar@gmail.com  finančné požiadavky na činnosť v roku 2022, a to bez ohľadu na to, 
či by tieto mali byť pokryté z vlastných zdrojov zväzu, alebo zo získaných zdrojov (napr. 
MDV SR). 
 
Rada ZSF  


