
 
 

Zápisnica zo zasadnutia Zväzu slovenských filatelistov 
 dňa 12. decembra 2020, 9,00 

 
 

 

Zasadnutie Rady ZSF sa uskutočnilo formou videokonferencie.  
 
Účastníci videokonferecie: 

1. RNDr. Pavol Lazar  
2. Ing. Zdeněk Baliga  
3. RNDr. Vojtech Jankovič 
4. MVDr. Milan Šajgalík 
5. Ing. Jozef Vangel  
  
6. Ing. Martin Polovka, za RK ZSF  

 
Zapisovateľ:  Iveta Valašková, Sekretariát ZSF 

  
1. Otvorenie 
Predseda  ZSF P.  Lazar  otvoril  rokovanie  a    uvítal  účastníkov  videokonferencie 
v zložení  5  členov  Rady  ZSF,    právny  režim  videokonferencie  má  podľa 
vyjadrenia  právnika  rovnaké účinky  ako osobné  zasadnutie  Rady  a je  v súlade 
s platnými Stanovami ZSF. Skonštatoval, že  je to riadne a legitímne zasadnutie 
Rady ZSF.  
 
2.  Schválenie  overovateľa  zápisnice,  informácia  o uznášaniaschopnosti 
a schválenie programu.  
Za  zapisovateľa  je  trvale  schválená  I.  Valašková.  Za  overovateľa  bol 
jednomyseľne schválený Vojtech Jankovič. Bolo skonštatované, že Rada ZSF  je 
uznášaniaschopná, pretože je prítomná nadpolovičná väčšina členov Rady ZSF. 
Rada  jednomyseľne  schválila  všetky  body  programu  rokovania  i s doplnenými 
návrhmi Ing. Baligu, týkajúcimi sa schválenia výšky členských príspevkov na rok 
2021  a schválenie  zliav  na  novinkovú  službu  na  nasledujúci  rok  2021  (do 
rôzneho). 
 
3. Kontrola plnenie uznesení – informácie o plnení uznesení predniesol P. Lazar 
a členovia Rady ZSF sa zaoberali jednotlivými uzneseniami 
‐  vypracovanie  návrhu  Roll‐up  ZSF,  predloženie  aktualizovanej  smernice  pre 
udeľovanie Ceny ZSF a Čestného odznaku ZSF ako  i štatútu mediálnej komisie, 



schválenie  štatútu  komisie  štúdia  známok  a poštovej  histórie,  naskenovanie 
kancelárskeho  a skartačného  poriadku  a zaktualizovanie  účtovných, mzdových 
a k ním  súvisiacich  predpisov,  oslovenie  predsedov  klubov  filatelistov  so 
žiadosťou na doplnenie adries členov KF a adries mladých filatelistov za účelom 
zasielania  zväzového  časopisu,  pokračovať  i naďalej    v rokovaniach 
s mimozväzovými  zoskupeniami  o možnostiach  dlhodobej  spolupráce, 
predloženie  MDV  SR  vyúčtovania  čerpania  finančných  prostriedkov, 
poskytnutých z programu NPAS a podpory mládeže, pozvanie ocenených členov 
na Deň poštovej známky, predloženie účtovných dokladov, zasadnutie Komisie 
znalcov  ZSF.  Výsledkom  kontroly  uznesení  bolo  schválenie  nových  uznesení, 
ktorých  znenie  bolo  ako  celok  jednomyseľne  schválené  Radou  v bode  11. 
Programu videokonferencie.  
 
4.  P.  Lazar  podal  podrobnú  informáciu  o vykonaných  aktivitách  a úkonoch 
predsedu a členov Rady ZSF – účasť  s V. Jankovičom na videokonferencii FEPA, 
o čom  je  informácia  v Spravodajcovi  4/2020,  rokovania  so  Slovenskou 
filatelistickou  akadémiou  a spoločenstvom  Sv.  Gabriel,  o uzatvorenej  Zmluve 
o spolupráci  so  Slovenskou  poštou,a.s.  ako  i rokovania  o spolupráci  na  rok 
2021.  Informácia  o  začatí rokovania  so  SP,  a.s.  o zriadení  Múzea  poštovej 
známky, ktoré by mohlo byť v Bratislave, zbierkový fond ponúka SP, od nás sa 
očakáva  odborná  pomoc  a bolo  by  potrebné  prijať  odborníkov  (pracovná 
skupina,  ktorá  by  sa  tomuto  venovala  a boli  by  tam  funkcionári  a odborníci) 
a boli  by  to  zároveň  aj  predsedami  komisie  štúdia  československých  známok 
a celín  (p.  Džubák)  a  komisia  rozvoja  slovenskej  filatelie,  ktorá  zatiaľ  nemá 
predsedu  (boli  prednesené  rôzne  nominácie  a návrhy  zo  všetkých  regiónov 
Slovenska, kto by bol vhodným predsedom uvedenej komisie –  bude oslovený 
p. Divok, p. Marenčík). 
 
5.  Rámcový  rozpočet  na  rok  2021  –  k jednotlivým  príjmovým  a výdajovým 
položkám predniesla návrhy na rok 2021  I. Valašková, pričom rámec rozpočtu 
vychádza  z údajov  roku  2020  a očakávaní  pre  rok  2021,  ktoré  ale  budú 
potvrdené až v prvom polroku 2021. Členovia rady predložili svoje pripomienky 
a otázky  k predloženému  návrhu  rozpočtu.  V zmysle  pripomienok  berie  Rada 
ZSF predložený návrh na vedomie. 
  
6. Spravodajca ZSF –  Informáciu o novom čísle Spravodajcu podal Z. Baliga a V. 
Jankovič. Spravodajca č. 4/2020 má 36 strán (obálka + 32 strán), je plnofarebný 
a je na  tenšom kriedovom papieri,    o jeho obsahu a dôležitosti    informoval V. 
Jankovič, bolo by vhodné ho rozšíriť a aj naďalej zvyšovať jeho odbornosť, je to  



kľúč  smerom  k našim  členom,  vyzdvihol  mnohých  členov,  ktorý  nám  stále 
poskytujú odbornú pomoc. Je tam vianočná téma od Spoločenstva Sv. Gabriel 
a máme množstvo autorov, poďakoval sa tým, ktorí participovali na tomto čísle.  
Bolo vyslovené poďakovanie V.  Jankovičovi  za kvalitnú prípravu  časopisu. Boli 
prednesené  ďalšie  podnetné  návrhy  k publikovaniu  všeobecne  ako  i zmene 
názvu Spravodajcu ZSF na „Slovenská filatelia – spravodajca Zväzu slovenských 
filatelistov“  a zazneli  i  rôzne  iné  návrhy  (v  oficiálnych  dokumentoch  ho 
označovať ako zväzový časopis). 
 
7. Národná filatelistická výstava (jednorámových exponátov) NITRA 2021 – p. 
Milan Šajgalík predložil projekt výstavy, ktorá bola pôvodne plánovaná  na prvý 
júlový týždeň v rámci osláv Cyrilo‐Metodejských dní a osláv dní Nitra milá Nitra. 
Bola zvažovaná  i otázka posunu termínu kvôli pandemickej  situácii. Výstava  je 
plánovaná  ako  jednorámová,  čiže  nebude  taký  nápor  na  plochu.  Pripomienky 
a návrhy  k výstave  a rozpočtu  výstavy  predniesol  V.  Jankovič.  Súčasťou  by 
mohla byť i virtuálna mládežnícka výstava, platforma, ktorá bude už k dispozícii. 
P. Lazar sa vyjadril k príjmovej časti výstavy. Treba kvantifikovať príjmovú časť, 
poplatky  účastníkov  za  výstavné  plochy  (panely),  vstupné  a ďalšie  príjmové 
položky  ako  napr.  predaj  literatúry  a filatelistického  materiálu  (príležitostné 
tlače, ...), ak sa s tým počíta. Ing. Vangel rozobral otázku kvalifikácie na výstave 
(i  pre  budúcnosť)  a navrhol  opraviť  chybné    údaje  v projekte.  V.  Jankovič 
apeloval na organizátorov a predložil mnohé podnetné návrhy a navrhol taktiež 
revidovať  znenie  projektu,  aby  bol  dodržaný  výstavný  poriadok.  Veľmi  ocenil 
snahu  organizátorov,  požiadal,  či  by  sa  nedali  na  tejto  výstave  vystaviť  aj 
klasické exponáty, mali by sme tam oveľa viac kvalitných exponátov, tento rok 
sme  nemali  žiadnu  výstavu  a preto  by  bolo  dobré  tam  dostať  čo  najviac 
exponátov.  V rozprave  požiadal  o  obojstrannú  komunikáciu.  Pán  Šajgalík 
zhodnotil  diskusiu a vyslovil  súhlasné  stanovisko,  že  výstava bude národná. P. 
Lazar  skonštatoval,  že  kľúčový  bude  termín  a budeme  sa  musieť  prispôsobiť 
situácii, priestorovým možnostiam atď. 
 
8. Ocenenie    členov ZSF –   Rada ZSF súhlasila odovzdať ocenenia členom ZSF  
udelené v roku 2020 na výstave v Nitra 2021. 
 
9. Informáciu o korešpondencii  ‐ podal P. Lazar a I. Valašková. 
 
10. Rôzne 
P.  Lazar  predložil  otázku  zapojenia  aspoň  niektorých  aktívnych  členov  ZSF  do 
celozväzovej činnosti  (Urminský, Zika, Kučera, Lauko, Csicsay, Gerec). Výzva  je 
v časopise. V. Jankovič rozobral  problematiku „Otvorenej triedy“ – filatelistická 



trieda, ktorá povoľuje vystavenie i nefilatelistického materiálu, definícia znie, že 
50  %  filatelistického  materiálu  (pohľadnice,  zápalkové  obaly,  bankovky  a iné 
rôzne predmety zberateľského záujmu). Ako hodnotiť nefilatelistický materiál, 
nemáme  túto  oblasť  podchytenú,  napr.  urobili  by  sme  každý  rok  prednášku, 
aby  u nás  ten  život  v tejto  oblasti  fungoval.  Je  tam  obrovské  množstvo 
informácií  a kontaktov.  V.  Jankovič  predniesol    i  potrebu  komunikácie 
v anglickom jazyku.  
P.  Lazar  predniesol  návrh  Z.  Baligu  o ponechaní  členského  príspevku  na  rok 
2021 v pôvodnej výške ako bol v roku 2020. Návrh bol jednomyseľne schválený 
a výška ostáva nezmenená. 
Bola  komunikovaná  správa  webovej  stránky,  ktorú  spravuje  Ing.  Polovka. 
Konštruktívnu  diskusiu  a ďalšie  smerovanie  skonštatovali    Ing.  Polovka,  Dr. 
Jankovič  a dohodli sa na spoločnom stretnutí. 
Ing.  Baliga  navrhol  doplniť  do  bodu  rôzne  schválenie  zliav  na  novinky  pre 
odberné miesta  novinkovej  služby  na  rok  2021.  Rada  jednomyseľne  schválila 
prednesenú výšku zliav na rok 2021. 
Ďalej  zaznela  od  p.Valaškovej  Informácia  získaná  z MDV  SR  o Monografii 
Slovenskej  filatelie  SFA,  ktorú  plánujú  vydať  v roku  2021.  V danej  veci  SFA  so 
ZSF  nekomunikuje.  P.  Jankovič  poskytol    informácie  o virtuálnej mládežníckej 
platforme, ktorá je k dispozícii na prehliadanie. 
 
11. Návrh uznesení z videokonferencie  predniesol P. Lazar. 
 
12. Videokonferenciu ukončil a všetkým účastníkom poďakoval za aktívnu účasť 
predseda ZSF P. Lazar. 
 
 
V Bratislave dňa 12. decembra 2020 
Zapísala: I. Valašková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


