Zápisnica zo zasadnutia Rady Zväzu slovenských filatelistov
dňa 9. 4. 2022 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
6. Jozef Vangel, CSc.
7. Mgr. Janka Huljaková
Neprítomný:
1. Ing. Martin Polovka, PhD. za RK ZSF ‐ ospravedlnený
1. Otvorenie
Predseda ZSF Pavol Lazar uvítal účastníkov rokovania, otvoril rokovanie a uvítal p. Huljakovú, novú
zamestnankyňu sekretáriátu ZSF.
2. Informácia o uznášaniaschopnosti, voľba/potvrdenie zapisovateľa a overovateľa, schválenie
programu
Informácia o uznášaniaschopností – P. Lazar skonštatoval, že Rada ZSF je uznášania schopná.
Voľba zapisovateľa – za zapisovateľa bola jednomyseľne schválená p. Huljaková.
Voľba overovateľa – za overovateľa bol jednomyseľne schválený p. Baliga.
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, ŽSR, SP, Letisko MRŠ
5. Sekretariát ‐ tajomník
6. Účtovná závierka, daňové priznanie za rok 2021
7. Priestorové riešenie : kancelária, sklad, rámy, knižnica
8. Odstúpenie člena Rady ZSF p. Ovšonku, obsadenie uvoľneného miesta
9. Výstava Bratislava 2023 ako súčasť BZD (aj 2022), Výstavný poriadok
10. Mládežnícke podujatia – semináre, olympiáda
11. Výstavy London 2022, Hunphilex 2022, LIBEREC 2022, CAPE TOWN 2022 IBRA 2023, ...
12. Prémia na rok 2022 členská, novinkárska
13. Komisia znalcov, Stupka, vizuál atestov
14. Tlač členských známok a výroba zväzových odznakov
15. Zväzový časopis – nové číslo, články
16. Rozpočet na rok 2022, žiadosti
17. Informácie o domácich a zahraničných podujatiach, zasadnutie FEPA a FIP
18. Korešpondencia
19. Rôzne – anketa, snem, web
20. Návrh uznesení
21. Ukončenie

3. Kontrola uznesení
1. Predložiť členom Rady štatút mediálnej komisie. Zodpovedný : Ovšonka; Termín : 28. 02.
2022; zrušené vzhľadom na odstúpenie p. Ovšonku z Rady
2. Predložiť členom Rady Správu o činnosti v polovici funkčného obdobia člena Rady ZSF
a správu mediálnej komisie. Zodpovedný : Ovšonka; Termín : 28. 02. 2022; zrušené
vzhľadom na odstúpenie p. Ovšonku z Rady
3. Predložiť členom Rady Správu o činnosti v polovici funkčného obdobia tajomníka ZSF.
Zodpovedný : Valašková; Termín : 28. 02. 2022; zrušené vzhľadom na dlhodobú PN p.
Valaškovej
4. Predložiť členom Rady Správu o činnosti v polovici funkčného obdobia mediálnej komisie
ZSF. Zodpovedný : Ovšonka; Termín : 28. 02. 2022; zrušené vzhľadom na odstúpenie p.
Ovšonku z Rady
5. Predložiť RK účtovné doklady za rok 2018, 2019, 2020, 2021 na kontrolu Revíznej
komisii. Zodpovedný : Valašková; Termín : 28. 02. 2022; zrušené vzhľadom na dlhodobú
PN p. Valaškovej; zodpovednosť prenesená na p. Huljakovú podľa dostupnosti účtovných
dokladov
6. Predložiť členom Rady správu o hospodárení ZSF za rok 2020 a 2021. Zodpovedný :
Valašková; Termín: 28.02.2022; zrušené vzhľadom na dlhodobú PN p.Valaškovej;
zodpovednosť prenesená na p. Huljakovú Termín 30. 06. 2022
7. Zaktualizovať Výstavný poriadok. Zodpovedný : Jankovič; Termín : priebežne
8. Zorganizovať vzdelávanie vedúcich krúžkov mládeže. Zodpovedný Šajgalík; Termín :
30.06.2022; čiastočne splnené, odborná časť presunutá na podujatie Mládežníckej
Olympiády 16‐19.6. v Jasnej
9. Zabezpečiť doplnenie zoznamu kontaktných adries a emailov všetkých členov ZSF,
vrátane mladých filatelistov Zodpovedný : Baliga; Termín : 28.02.2022; čiastočne
splnené, zodpovednosť prenesená na p. Huljakovú Termín 30. 06. 2022
10. Zabezpečiť mechanizmus zasielania pravidelných informačných e‐mailov členom ZSF.
Zodpovedný : všetci členovia Rady, Lazar, Jankovič; Termín : priebežne;
Telefonické spojenie s p. Martinom Polovkom, o možnosti rozosielania informačných e‐
mailov, p. Polovka potvrdil, že je to možné a pripravené. Aktualizácia podujatí na
webovej stránke a ich rozosielanie mailov.
Zaslať na sekretariát prvý mail s informáciami. Zodpovední : všetci členovia Rady, Termín
20.4.2022
11. Zaslať rozhodnutia Rady podľa predchádzajúceho dotknutým členom ZSF a dotknutým
tretím osobám. Zodpovedný : Lazar; Termín : 15.12.2021, najskôr však po overení
zápisnice zo zasadnutia Rady; splnené
12. Zabezpečiť obsadenie (dočasné) funkcie tajomník ZSF. Zodpovedný : Lazar; Termín :
priebežne; splnené
13. Zabezpečiť získanie prístupového hesla na zväzový mail od tajomníka ZSF
a presmerovanie mailov za účelom riadneho chodu sekretariátu. Zodpovedný : Lazar,
Termín : bezodkladne; nesplnené vzhľadom na dlhodobú PN a veľmi problematickú
komunikáciu p. Valaškovej; vyriešené zriadením novej mailovej adresy.
14. Zabezpečiť zakúpenie zväzového mobilného telefónu za účelom riadneho chodu
sekretariátu. Zodpovedný : Lazar, Termín : bezodkladne; splnené
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;
P. Jankovič informoval o kritickom stave počtu slovenských porotcov , o dohode s českým

zväzom o spolupráci. P. Jankovič rozpošle mail potencionálnym porotcom so žiadosťou
o vyjadrenie záujmu.
16. Zabezpečiť zapojenie sa ZSF do projektu pre mládež organizovaný SČF. Zodpovedný :
Šajgalík; Termín : 30.11.2021, v štádiu prípravy
Pán Jankovič upozornil na rozdielne podmienky účasti na súťažiach Českého
a Slovenského zväzu pre mládežníkov
17. Dopracovať a sfunkčniť mechanizmus prijímania nových členov ZSF. Zodpovední: Lazar,
Jankovič, Valašková; Termín : 31.12.2021, splnené.
Diskusia o klube KF 51‐34 po pani Valaškovej. Navrhnuté, aby klub prevzal niektorí
z členov klubu.
18. Vyzvať neaktívnych členov Rady k vyjadreniu sa k svojmu ďalšiemu pôsobeniu v Rade.
Zodpovedný : Lazar; Termín : 30.11.2021, splnené
Úlohy – p. Vangel – edičný plán, p. Šiarik – anketa o najkrajšiu známku 2022.
19. Naskenovať kancelársky a skartačný poriadok a zaktualizovať účtovné, mzdové
a súvisiace smernice a všetky materiály zaslať všetkým členom Rady. Zodpovedný :
Valašková; Termín : priebežne v závislosti na vyriešení priestorových problémov archívu,
zrušené vzhľadom na dlhodobú PN Valaškovej; zodpovednosť prenesená na Huljakovú
s navrhovaným termínom ‐ priebežne
4. Informácia o vykonaných úkonoch a iných uskutočnených aktivitách predsedu a členov Rady ZSF,
ŽSR, SP, Letisko MRŠ
Predseda P. Lazar sa zúčastnil rokovania so Železničnou spoločnosťou a Letiskom MRŠ – vedia si
predstaviť spoluprácu, či už vo forme nejakej výstavy, alebo propagácie, prípadne inak. V tejto veci je
potrebné ďalej rokovať a spresniť rozsah. Ponuka p. Vangela, ktorý má v klube mládežníka s
exponátom o M. R. Štefánikovi na jeho prípravu pre letisko.
5. Sekretariát – tajomník
Informácia o sekretariáte, nová zamestnankyňa sekretariátu – p. Huljaková, nové telefónne číslo aj
nový mail na Zväz. Je pripravený informačný materiál o fungovaní sekretariátu, ktorý bude uverejnený
na webovej stránke a vo zväzovom časopise (príloha)
6. Účtovná závierka, daňové priznanie za rok 2021‐ p. Valašková poslala tabuľku plnenia rozpočtu za
rok 2021 a informáciu, že ZSF nepodáva daňové priznanie, nakoľko je subjektom, ktorého sa táto
povinnosť netýka. Rada ZSF to vzala na vedomie. Je potrebné vyzvať p. Valaškovú k odovzdaniu celej
agendy (vrátane účtovnej), umožnenie prístupu k dokumentom (zamknuté skrine) a odovzdanie Lap
topu p. Huljakovej
7. Priestorové riešenie : kancelária, sklad, rámy, knižnica
Prebieha rokovanie o možnostiach využitia kancelárskych a skladových priestorov so Slovenskou
poštou
8. Odstúpenie člena Rady ZSF p. Ovšonku, obsadenie uvoľneného miesta
Odstúpenie p. Ovšonku Rada berie na vedomie. Návrhy na kooptáciu nového člena Rady (v danom
poradí): p. Hudecová zodp. Šiarik, p. Divok zodp. Baliga, p. Oško,ml. zodp. Vangel, p. Vozár zodp.
Jankovič, p. Džubák zodp. Lazar

9. Výstava Bratislava 2023 ako súčasť BZD (aj 2022), Výstavný poriadok

Príprava súťažnej výstavy pri príležitosti 30. výročia vzniku SR ako súčasť BZD v roku 2023, pričom na
BZD 2022 bude nesúťažná jednorámová upútavka v rozsahu cca. 20 rámov.
Na výstavu je potrebné osloviť vystavovateľov (aj nových) o účasť, a to ako exponátov súťažných, tak
reprezentatívnych a nesúťažných.
Výstava v roku 2023 a jej organizačný výbor ‐ jednomyseľne schválená (príloha zápisnice).
Do budúcej rady je potrebné spísať prípadné pripomienky k Výstavnému poriadku
10. Mládežnícke podujatia – semináre, olympiáda
Vzhľadom na súčasnú situáciu so zariadením Sl. Pošty v Belušských Slatinách, Komisia mládeže rozhodla
uskutočniť tohoročné kolo FO v Demänovskej doline v hoteli Liptov, ktorý má vhodné podmienky aj skúsenosti
s mládežníckymi podujatiami. Vedúci KMF vykonali výber účastníkov a nahlásili predbežný menoslov. Dr.
Oško a dr. Šajgalík pripravili návrh programu a harmonogram.
Požiadavky na Radu ZSF:
- v termíne do Veľkonočných sviatkov predložiť objednávku na nocľah a stravovanie do hotela Liptov: na dni
17.–19. 6. 2022 pre 40 osôb (z toho cca 18 do 14 rokov, ostatní starší). Bola dohodnutá priaznivá cena-23€/32€
(dieťa/dospelý) za noc s plnou penziou. (Na10 detí 1 vedúci grátis.)
- Komisia mládeže sa obracia na predsedu ZSF s požiadavkou o pozvanie kompetentných činiteľov
z Ministerstva dopravy, (príp. Min. školstva), zo Slovenskej pošty a POFISu na otvorenie FO – v prvý deň
podujatia (piatok 17.6.)– popoludní po 15. hodine. Zároveň ich požiadať o poskytnutie vecných cien účastníkom
FO Filatelistická Olympiáda, vyhodnotenie - Belušské Slatiny zrušené, presunuté na 17.-19.6. 2022
do Demänovskej doliny. Apelovanie, aby sa aktivity pre mládež ohlasovali vopred, aby sa dali zháňať aj iné
zdroje financovania.

Rozpočet na Filatelistickú Olympiádu 3.000,- €
Jozef Oško sa zapojil do organizácie Filatelistickej Olympiády.
Je potrebné navrhovať aktivity pre mládež, na ktorých by sa mohlo finančne podieľať Ministerstvo
školstva a preštudovať jestvujúce možnosti zapojenia sa do programov financovaných Ministerstvom
školstva.
11.
Výstavy London 2022, Hunphilex 2022, LIBEREC 2022, CAPE TOWN 2022 IBRA 2023,
...
Budapešť : Miroslav Bachratý získal Veľkú zlatú medailu 95 bodov; zlatú medailu p. Lazar, veľkú
pozlátenú p. Csicsay, Divok,, Jurkovič, Fekete a striebornú p. Piszton
Londýn : získal zlatú medailu p. Lazar, veľkú pozlátenú p. Csiscay, Földes, pozlátenú p Osuský a
striebornú p. Molnár
Na oboch výstavách bol v porote p. Jankovič
LUGANO Švajčiarsko nebude mať žiadneho zástupcu zo ZSF
Indonézia Jackarta nebude mať žiadneho zástupcu zo ZSF
Toronto, Kanada nebude mať žiadneho zástupcu zo ZSF
Liberec, komisár p. Jankovič, je prihlásených 9 exponátov
Kapské mesto, komisár p. Lazar, uzávierka prihlášok je do 15.5., resp. 31.5
Monacophil nebude mať žiadneho zástupcu zo ZSF
Virtuálna výstava SAVPEX 2022 – podklady zašle p. Lazar p. Jankovičovi, ktorý zváži ďalší postup
Ibra 25.-28.maj 2023 Nemecko bol schválený za komisára p. Jankovič
12.
Prémia na rok 2022 členská, novinkárska
- novinkárska prémiu za rok 2022 návrh Štúrovci alebo Holíč
- členská prémia 2021 Rombauer
13.
Komisia znalcov, Stupka, vizuál atestov
Pán Stupka si najal advokáta, ktorý sa voči rozhodnutiu Rady odvolal. O odvolaní rozhodne Revízna
komisia, ktorá vyzvala zväz na dodanie podkladov.
Vizuál atestov – návrh aby bol aj znak/logo ZSF na ateste - jednomyseľne schválené

14.
Tlač členských známok a výroba zväzových odznakov
Členské známky je potrebné vytlačiť
Inventúra odznakov :
Odznaky zlatý 13ks kartičky 26ks
strieborné 11ks kartičky 11ks
bronzové 300ks kartičky 55ks
V súčasnosti nie je potrebný vyšší počet
15. Zväzový časopis – nové číslo, články
P. Jankovič oznámil, že vzhľadom na svoju pracovnú zaneprázdnenosť už nebude ďalej zodpovedať za
prípravu a vydávanie časopisu. Po krátkej diskusiu túto funkciu prevzal p. Baliga, s tým, že je potrebné
vytvoriť Redakčnú Radu a dohodnúť pravidlá pri editácii, s ktorou bol podľa slov p. Jankoviča
problém. Pri celkovom riešení sa zaviazal pomôcť p. Lazar. Uvedenou zmenou dochádza aj k posunu
termínu vydania čísla 1/2022 na predpokladaný dátum 15.5.2022
16. Rozpočet na rok 2022, žiadosti
P. Baliga upresnil sumu novinkovej služby
Žiadosti na podporu podujatí, činnosti a publikačných aktivít členov/klubov boli posudzované podľa
možností výšky finančných prostriedkov pomerne k počtu a výške požadovaných čiastok :
- p. Marenčík/Košice Vydanie zborníka; žiadosť 400€ - 200€ schválené
- p. Marenčík /Košice Regionálne oslavy poštovej známky; žiadosť 150€ – 100 € schválené
- p. Ňaršík/Nitra Publikácia 40rokov filatelia NR; žiadosť 1500 €– po diskusii o návrhoch p. Jankoviča
500 € a p. Lazara 750 €, schválené 750 €
- p. Lauko/Levice Lokálny časopis; žiadosť 300€ - schválené 200€
- p. Milan/Trenčín Podpora činnosť a publikačných aktivít; žiadosť 250 € - schválené 200€
Rozpočet bol po úpravách jednomyseľne schválený
17.
Informácie o domácich a zahraničných podujatiach, zasadnutie FEPA a FIP
Najbližšie zasadnutie FIP sa uskutoční na svetovej výstave v Jackarte, kde ale ZSF nemá zastúpenie,
takže požiada o proxy SČF
18.
Korešpondencia
Bežná korešpondencia propagačného charakteru bola len evidovaná, ostatná korešpondencia bola
priebežne vybavovaná
19.
Rôzne – anketa, snem, web
Zodpovednosť za Anketu o najkrajšiu známku v plnom rozsahu prevzal p. Šiarik
Zodpovednosť za prípravu Snemu ZSF v roku 2023 v plnom rozsahu prevzal p. Baliga
Zodpovednosť za edičný plán, prípadne publikačnú činnosť v plnom rozsahu prevzal p. Vangel
Klub v Bratislave vedený p. Valaškovou je potrené aby prevzal niekto iný, zodpovednosť za zmenu
prevzal p. Lazar
P. Jankovič konštatoval, že knižnica ZSF nachádzajúca sa v priestoroch spoločnosti Jurki nie je
prístupná a žiada od p. Lazara, aby v tomto smere zjednal nápravu
P. Šajgalík oznámil, že
a) KF 52-51 Nitra pripravuje propagačnú výstavu „40 rokov klubu filatelistov 52-51 Nitra 1981-2021“.
Exponát s totožným názvom, predstavujúci 1120 listov, bude verejnosti predstavený na 70 výstavných
plochách v priestoroch galérie Mlyny v Nitre v druhej polovici mesiaca máj 2022. (Presný termín
oznámia Mlyny v najbližších dňoch.) Zároveň bude vydaná publikácia „40 rokov klubu filatelistov 5251 Nitra 1981-2021“
b) KF 52-51 Nitra plánuje v spolupráci so Spoločenstvom sv. Gabriela zorganizovať v dňoch 4. až 8. júla 2023
v Divadle A. Bagara v Nitre medzinárodnú súťažnú výstavu 1-rámových exponátov NITRAFILA 2023
(s religióznou tematikou).

Je potrebné vytvoriť propagačný leták, ktorým sa bude ZSF prezentovať

Je potrebné doplniť/preformulovať formulár prihlášky do ZSF
20.
Návrh uznesení
z rokovania Rady ZSF predniesol P. Lazar návrh uznesení, ktorý bol jednomyseľne schválený a je
prílohou tejto zápisnice
21. Ukončenie
Rokovanie Rady ZSF ukončil predseda ZSF p. Lazar a všetkým účastníkom poďakoval za aktívnu účasť.
V Bratislave dňa 9.4.2022
zapísala: Janka Huljaková

