
Uznesenia  Rady ZSF schválené dňa 3. decembra 2022   
 

 
Rada ZSF 

- Berie na vedomie: 
1. Uznášaniaschopnosť Rady 
2. Kontrolu plnenia uznesení 
3. Rokovanie predsedu s STÚ o vysporiadaní dlhu; rokovanie s MDV SR o vyúčtovaní 

dotácie za rok 2022 a návrhu na čerpanie v roku 2023; príprave stretnutia s GR SP; 
odovzdanie všetkých dokladov v rozsahu preberacieho protokolu medzi Ňaršíkom 
a Lazarom tajomníčke ZSF p. Huljakovej; rokovanie predsedu s p. Jurkovičom a p. 
Ňaršíkom o koncepcii knižnice ZSF a o knižničnom fonde a jeho koncentrácii na 
jedno miesto 

4. Informáciu o oboznámení p. Milana s požiadavkou Rady o poskytovaní informácií 
o každom použití výstavných rámov umiestnených v sklade v Soblahove 

5. Informáciu o nemožnosti bezplatného získania priestorov SP pre potreby ZSF 
6. Informáciu o odmietnutí návrhu na funkciu predsedu mediálnej komisie a komisie 

filatelistickej literatúry navrhnutým kandidátom 
7. Informáciu o zabezpečení miesta konania 3. Snemu ZSF v Poprade v hoteli Tatra 

(bývalý hotel Garni) 
8. Informáciu o neprevzatí pripravených účtovných dokladov za roky 2019,2020 

a 2021 na kontrolu revíznou komisiou, ktorá bola k tomu vyzvaná v septembri 2022 
9. Informáciu o splatení časti dlhu voči STU v rozsahu istiny a úrokov a rokovaní o  

zmluvnej pokute 
10. Informáciu o rozhodnutí revíznej komisie vo veci Stupka a písomnom podaní 

právneho zástupcu 
11. Informáciu o vyhodnotení ankety o najkrajšiu známku a diskusii o novom ročníku 
12. Informáciu o príprave čísla 04/2022 časopisu Slovenská filatelia 
13. Informáciu o postupe prípravy výstavy BRATISLAVAFILA 2023 a schválení 

záštity FEPA nad výstavou 
14. Udelenie ceny pocta ministra členom ZSF p. Bachratému a p. Schmidtovej 
15. Informáciu o schválení účasti členov ZSF na výstave IBRA 2023 
16. Informáciu o neukončení vyhodnotenia ankety o najkrajšiu známku v rozsahu 

nerozoslania poštových lístkov do zahraničia 
17. Informáciu o konaní podujatia Deň poštovej známky organizovaný Slovenskou 

poštou, a.s. 
18. Informáciu o regulovanom vstupe do budovy STU od 5.12.2022  
19. Korešpondenciu ZSF 

  
- Schvaľuje : 

1. Za zapisovateľa Janku Huljakovú, za overovateľa Zdeňka Baligu  
2. Program Zasadnutia Rady ZSF s navrhnutými zmenami 
3. Zaradenie filatelistickej olympiády mládeže ako súčasť programu – sprievodných 
podujatí Národnej výstavy BRATISLAVAFILA 2023 a jej realizáciu v Bratislave 
4. Návrh rozpočtu na rok 2023, pričom požiadavka p. Milana na čerpanie rozpočtu pre 
generálnu opravu rámov ZSF je zahrnutá do rozpočtu výstavy BRATISLAVAFILA 
2023 v rozsahu 1.650,- € na nákup chýbajúcich plexiskiel 
5. Ďalší postup pri riešení koncepcie fungovania komisie znalcov 
6. Dokumenty k výročným členským schôdzam s usmerneniami pre nadchádzajúci 3. 
Snem ZSF všetkým predsedom klubov  



7. Návrh na udelenie ceny ZSF za rok 2021 p. Karolovi Milanovi 
8. Zmenu úradných hodín na stredu 11,30 – 15,30, pričom doterajšie štvrtok 12,00 – 
16,00 sa ruší 
9. Nomináciu p. Jankoviča do komisie FIP pre triedu otvorenej filatelie 
10. Odmenu pre tajomníčku za rok 2022 vo výške jedného jej mesačného platu 
11. Predbežný termín zasadnutia Rady ZSF na marec 2023 (presný dátum stanoví 
predseda) 
 

- Ukladá : 
1. Uzatvoriť rokovania o vysporiadaní dlhu s STU. Zodpovedný : Lazar; Termín: 

15.3.2023 
2. Opakovane vyzvať revíznu komisiu k prevzatiu účtovných dokladov za rok 2019, 

2020, 2021 na kontrolu. Zodpovedný: Huljaková; Termín: 31.01.2023 
3. Po konzultácii s predsedom komisie znalcov pripraviť na schválenie Radou ZSF 

návrh zmeny štatútu komisie znalcov, prípadne koncepciu jej ďalšieho fungovania 
(osamostatnenie). Zodpovedný : Lazar; Termín : 15.03.2023 

4. Zaslať dokumenty k výročným členským schôdzam s usmerneniami pre 
nadchádzajúci 3. Snem ZSF všetkým predsedom klubov. Zodpovedný: Huljaková; 
Termín: 31.12.2022 

5. Zabezpečiť zaslanie poštových lístkov do zahraničia v rámci ankety o najkrajšiu 
známku. Zodpovedný: Huljaková; Termín: 31.12.2022 

6. Napísať príspevok o výstave BRATISLAVAFILA do FEPANEWS. Zodpovedný : 
Jankovič; Termín : 9.12.2022 

7. Hľadať možnosti nových priestorov pre potreby ZSF. Zodpovední : všetci členovia 
Rady; Termín : priebežne  

8. Zaslať rozhodnutia Rady podľa schválených uznesení dotknutým členom ZSF a  
tretím osobám. Zodpovedný : Lazar; Termín : 31.12.2022, najskôr však po overení 
zápisnice zo zasadnutia Rady 

9. Zabezpečiť zverejnenie aktuálnej zápisnice a uznesení na webe. Zodpovední : 
Baliga, Huljaková, Polovka; Termín: bezodkladne po overení zápisnice 
overovateľom 

10. Naskenovať kancelársky a skartačný poriadok a zaktualizovať účtovné, mzdové 
a súvisiace smernice a všetky materiály zaslať všetkým členom Rady. Zodpovedný 
Huljaková; Termín 15. 03. 2023 

11. Verejne počas dňa poštovej známky 16.12.2022 udeliť cenu ZSF za rok 2021 p. 
MILANOVI a odovzdať ďakovné listy organizátorom filatelistickej olympiády 
mládeže pp. CHORVATOVIČOVEJ, SCHMIDTOVEJ, OŠKOVI J., OŠKOVI L., 
PAŠTEKOVI, VANGELOVI, ŠAJGALÍKOVI. Zodpovedný : Lazar; Termín : 
16.12.2022 

12. Pozvať na deň poštovej známky všetkých dotknutých členov ZSF a pripraviť pre 
ocenených diplomy, ďakovné listy a odmeny. Zodpovedný : Huljaková; Termín : 
12.12.2022 

13. Zabezpečiť administráciu nominácie Jankoviča do Komisie pre otvorenú filateliu 
FIP. Zodpovedný : Jankovič; Termín : bezodkladne 

14. Navrhnúť osobu do organizačného výboru, ktorá bude v rámci výstavy 
BRATISLAVAFILA 2023 osobitne zodpovedná za FOM - M. Šajgalík - 
.osoba zodpovedná za FOM. Zodpovedný : Šajgalík; Termín : bezodkladne 

15. Prihlásiť na výstavu IBRA 2023 časopis Slovenská filatelia. Zodpovedný : 
Jankovič; Termín : bezodkladne 


