Zápisnica zo zasadnutia Rady Zväzu slovenských filatelistov
dňa 25. 6. 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. Ing. Martin Polovka, PhD. za RK ZSF
7. Mgr. Janka Huljaková
Neprítomný:
1. Jozef Vangel, CSc. – ospravedlnený

1. Otvorenie
Predseda ZSF Pavol Lazar uvítal účastníkov rokovania a otvoril rokovanie.
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 jednomyseľne schválila:
1. Otvorenie
2. Informácia o uznášaniaschopnosti, voľba/potvrdenie zapisovateľa a overovateľa, schválenie
programu
3. Kontrola uznesení
4. Neodovzdanie dokladov pani Valaškovou
5. Informácia o vykonaných úkonoch a iných uskutočnených aktivitách predsedu a členov Rady
ZSF, SP – nové priestory
6. Uznesenie súdu – dlžoba za nájomné
7. Kooptácia chýbajúceho člena Rady
8. Krúžkovné ako súčasť „prorodinného balíčku“
9. Umiestňovanie informácií na webe
10. Časopis – nové číslo
11. Štatút a voľba redakčnej Rady
12. Štatút zväzového časopisu
13. Stejskal – menovanie za znalca
14. Vyhodnotenie – BZD, Nitra, FOM
15. Články o znalcoch; Štolfa – Filatelie; Vrba – Sl. filatelia
16. Výstava Bratislava 2023 – rozpočet
17. Prerozdelenie gescií členov Rady ZSF nad komisiami
18. Výstavný poriadok
19. Výstava CAPE TOWN 2022, LIBEREC 2022, IBRA 2023
20. Korešpondencia

21. Rôzne
22. Návrh uznesení
23. Ukončenie

3. Kontrola uznesení
1. Predložiť pripomienky k Výstavnému poriadku. Zodpovedný : všetci členovia; Termín :
31.05.2022 informácia o plnení na zasadnutí Rady ‐ pán Jankovič informoval o potrebe
zmeny Výstavného poriadku v súlade s Výstavným poriadkom FIP. Pán Jankovič rozpošle
návrh výstavného poriadku na pripomienkovanie Rade do 30.8.2022.
2. Zapracovať pripomienky k Výstavnému poriadku. Zodpovedný : Jankovič; Termín :
15.06.2022 informácia o plnení na zasadnutí Rady ‐ do 30.9.2022, viď bod 3.1.
3. Zrealizovať konanie mládežníckeho semináru a mládežníckej olympiády. Zodpovedný :
Šajgalík; Termín : 16 – 19.6.2022, splnené – a) seminár pre vedúcich prebehol v Bratislave
26.3.2022, (ďalši bude na jeseň, termín bude upresnený v septembri) b) filatelistická
olympiáda mládeže /národné kolo/ sa konala 17.‐19.6.2022 v hoteli Liptov v Jasnej za účasti
30 súťažiacich detí a 10 vedúcich
4. Predložiť účtovné doklady za rok 2018, 2019, 2020, 2021 na kontrolu Revíznej komisii.
Zodpovedný : Huljaková; Termín : 30.06.2022 informácia o plnení na zasadnutí Rady –
nedodanie podkladov od pani Valaškovej
5. Predložiť členom Rady správu o hospodárení ZSF za rok 2021. Zodpovedný : Huljaková;
Termín: 30.06.2022 informácia o plnení na zasadnutí Rady – nedodanie podkladov od pani
Valaškovej
6. Zabezpečiť doplnenie zoznamu kontaktných adries a emailov všetkých členov ZSF, vrátane
mladých filatelistov Zodpovedný : Huljaková; Termín : 30.06.2022 informácia o plnení na
zasadnutí Rady až na pár nedodaných adries splnené
7. Zabezpečiť mechanizmus zasielania pravidelných informačných e‐mailov členom ZSF.
Zodpovedný : všetci členovia Rady, Huljaková, Polovka; Termín : priebežne informácia
o plnení na zasadnutí Rady
Polovka musí 2x mesačne osloviť predsedov klubov s požiadavkou aby informácie o tom, čo
sa koná v kluboch zasielali jemu na mail a potom sa tieto informácie budú zverejňovať na
webe Zväzu, pričom mailové adresy mu poskytne Huljaková. Do najbližšej rady predložiť
návrh koncepcie Polovka Baliga – koordinácia web časopis. Šiarik osloví lokálnych
vydavateľov z radov ZSF, aby využívali priestor v časopise.
8. Zaslať rozhodnutia Rady podľa schválených uznesení dotknutým členom ZSF a tretím
osobám. Zodpovedný : Lazar; Termín : 15.06.2022, najskôr však po overení zápisnice zo
zasadnutia Rady, splnené
9. 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 informácia o plnení na zasadnutí Rady
kandidát Lazar – spustí sa proces
10.
Iniciovať zmenu predsedu klubu 51‐34 Bratislava, ktorého funkciu zastávala p.
Valašková. Zodpovedný : Lazar, Termín : 30.05.2022, splnené ‐ Synek
11.
Vyzvať p. Valaškovú k odovzdaniu celej agendy (vrátane účtovnej), umožnenie prístupu
k dokumentom (zamknuté skrine) a odovzdanie Lap topu p. Huljakovej. Zodpovedný : Lazar,
Huljaková; Termín : bezodkladne, splnené
12.
Ďalej rokovať o možnostiach poskytnutia priestorov pre ZSF zo strany SP. Zodpovedný :
Lazar; Termín : priebežne informácia o plnení na zasadnutí Rady Ponuka z ministerstva
školstva – drahšia ako súčasné priestory. S poštou sa rokuje.

13.
Navrhnúť aktivity pre mládež, na ktorých by sa mohlo finančne podieľať Ministerstvo
školstva a preštudovať jestvujúce možnosti zapojenia sa do programov financovaných
Ministerstvom školstva. Zodpovedný : Vangel, Šiarik; Termín : 30.06.2022 informácia
o plnení na zasadnutí Rady doplniť – je potrebné zistiť či ZSF je oprávnenou osobou
14.
Zabezpečiť vytlačenie členskej a novinkovej prémie. Zodpovedný : Lazar; Termín : podľa
emisného plánu, splnené – Novinková prémia ‐ 200.výročie narodenia významných
osobnosti štúrovskej generácie bude v najbližšej dodávke noviniek, členská prémia ‐ Ján
Rombauer koncom októbra
15.
Zabezpečiť tlač členských známok, propagačných letákov a prihlášok ZSF ako aj
zostavenie ich textu. Zodpovedný : Lazar; Termín : 30.06.2022, splnené
16.
Zabezpečiť vytvorenie tímu – redakčnej rady zväzového časopisu a zabezpečiť
štandardnú spoluprácu s grafikom – editorom. Zodpovedný : Baliga, Lazar; Termín :
bezodkladne, splnené
17.
Zistiť a zabezpečiť odstránenie príčiny nemožnosti využívania knižnice ZSF. Zodpovedný
: Lazar; Termín : bezodkladne informácia o plnení na zasadnutí Rady
Momentálne sa vykonáva katalogizácia, ktorá bude následne umiestnená na webe.
18.
Zabezpečiť zaslanie objednávky na ubytovanie pre Mládežnícku olympiádu v hoteli
Liptov. Zodpovedný : Lazar; Termín bezodkladne po zaslaní podkladov, splnené
19.
Zaslať materiál o konaní a priebehu Mládežníckej filatelistickej olympiády s programom,
termínmi, počtom účastníkov a pod,, na základe ktorého ZSF pozve kompetentných činiteľov
z Ministerstva dopravy, (príp. Min. školstva), zo Slovenskej pošty a POFIS‐u na otvorenie FO
a zároveň ich požiada o poskytnutie vecných cien účastníkom FO. Zodpovedný : Šajgalík;
Termín : 30.04.2022 a následne zodpovedný za pozvanie : Lazar ; Termín : 31.05.2022,
splnené
20.
Zabezpečiť zapojenie sa ZSF do projektu pre mládež organizovaný SČF. Zodpovedný :
Šajgalík; Termín : 30.06.2022, informácia o plnení na zasadnutí Rady ‐ otvorené
21.
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 30. 06. 2022; informácia o plnení na zasadnutí Rady posunuté
4. Neodovzdanie dokladov pani Valaškovou
Predseda revíznej komisie zdôrazňuje že nie sú doložené doklady za rok 2019,2020,2021. Žiada
predsedu aby doložil doklady za rok 2019,2020,2021.
Na základe požiadavky revíznej komisie pre nedodanie dokladov na kontrolu za roky 2019, 2020
a 2021 a keďže napriek niekoľkonásobným výzvam doklady ani majetok ZSF nebol p. Valaškovou
odovzdaný je návrh aby Rada schválila podanie podnetu na políciu v termíne do najbližšieho
zasadnutia Rady a aby o tejto skutočnosti informovala p. Valaškovú v poslednej výzve pred týmto
podaním.
5. Informácia o vykonaných úkonoch a iných uskutočnených aktivitách predsedu a členov Rady
ZSF, SP – nové priestory
 rokovanie o priestoroch pre Zväz
 mail pánovi Jiráskovi ohľadom inzercie a lístkov na Sběratele
 žiadosť pána Petříka o vystavovanie za ZSF
 podpísaná zmluva s p. Ferdom – grafika pre časopis
 zmluva s Pantheon Foundation – finančný príspevok na FO




Liberec – zasadnutie FEPA ‐ zúčastní sa predseda
predseda Zväzu P. Lazar sa stal členom klubu Club de Monte Carlo de l´Elite de la
Philatélie

6. Uznesenie súdu – dlžoba za nájomné
3520,36 € + trovy konania
Rada bude zisťovať o tejto záležitosti skutkový stav, na ďalšej Rade rozhodne, ako s dlžobou
naložiť. Medzitým osloví členskú základňu s informáciou a návrhom riešenia
7. Kooptácia chýbajúceho člena Rady
Pani Hudecová bola oslovená p. Šiarikom, predbežne vyjadrila súhlas a bude nasledovať
oficiálna pozvánka na najbližšie zasadnutie Rady
8. Krúžkovné ako súčasť „prorodinného balíčku“
Čaká sa na legislatívne doriešenie
9. Umiestňovanie informácií na webe
Viď bod 3.7.
10. Časopis – nové číslo
je nová redakčná rada, doporučila čiastočnú zmenu štruktúry časopisu so zameraním na
odborné články
11. Štatút a voľba redakčnej Rady
Pán Baliga poslal vopred členom rady tri návrhy Štatútu Redakčnej rady.
C návrh ‐ jednomyseľne schválený
Voľba šéfredaktora – návrh – p. Baliga ‐ hlasovanie: 4 za 1 sa zdržal
Na základe už schváleného štatútu, šéfredaktor dáva na vedomie zloženie redakčnej rady:
členovia redakčnej rady ‐ Lazar, Zika, Ferda, Synek
12. Štatút zväzového časopisu
V znení tak ako bol predložený p. Baligom, jednomyseľne schválené
13. Stejskal – menovanie za znalca
Jednomyseľne schválené
14. Vyhodnotenie – BZD, Nitra, FOM
 FOM ‐ informoval p. Šajgalík ‐ 40 učastníkov – 30 mládežníkov, 10 vedúcich, správy
z FOM odvysielali Slovenský rozhlas a Slovenská televízia v Hlavných správach.
Televízny štáb navštívil dianie FO po oba dni, s dokrútkami o praktickom priebehu FO.
Súťažiaci boli rozdelení do skupín podľa veku a vyťahovali si (vekovo príslušné) kvízové
otázky, vopred pripravené p. Oškom. Písomne vypracované odpovede prevzali
hodnotitelia súťažnej komisie. Predseda KM ZSF odovzdal p.Oškovi menovací dekrét
predsedu súťažnej komisie. Účastníci FO (okrem komisie, ktorá hodnotila kvíz –
písomné práce), absolvovali krátku poznávaciu prechádzku okolo Vrbického plesa
s náučným výkladom. Druhý deň prebehla praktická časť FO – zostavovanie súťažného
exponátu. Slávnostnému vyhlasovaniu výsledkov FO predchádzala mimoriadna
návšteva, ktorá zavítala medzi mladých olympionikov (keďže na podnet predsedu KM





ZSF bol p. Jozef Oško ocenený mestom L. Mikuláš za svoj dlhoročný prínos), vedúca
odboru školstva a kultúry MÚ L. Mikuláš p. Mgr. Boltižiarová sa v mene primátora
prihovorila k účastníkom a osobitne k ocenenému – p. Oškovi a odovzdala mu kyticu a
Zlatú medailu primátora. Následne predseda súťažnej komisie oboznámil prítomných
s výsledkami oboch kôl FO, pri ktorom deti získali na pamiatku drobnosti. Slávnostné
odovzdávanie cien pre prvých 3 z každej vekovej skupiny bolo spojené
s fotografovaním. Ceny poskytli ZSF, SP ‐ POFIS, Nitriansky samosprávny kraj a p.
Šajgalík. V záverečnej časti predseda KM ZSF ocenil mládežníkov za aktívny prístup
k súťaži, priateľské správanie sa navzájom a slušné vystupovanie. Vyzdvihol obetavú
činnosť všetkých vedúcich KMF, poďakoval sa im za úsilie, ktorým obetavo pristupujú
k mládeži a do ďalšieho obdobia im zaželal zdravie a úspechy. Následne odovzdal
vedúcim vecné dary predsedu ZSF – publikáce „25 rokov...“ a osobitne p. Oškovi
publikáciu Ing. Bachratého. A opäť mali sólo deti: predseda KM ZSF, zároveň predseda
organizačného výboru Národnej filatelistickej výstavy NITRA 2021 pred zrakmi všetkých
zúčastnených, odovzdal diplomy 5 úspešným mládežníckym vystavovateľom na
uvedenej výstave. Záverečným filatelistickým potešením pre deti bolo odovzdávanie
mimoriadnej ceny predsedu ZSF pre každého detského účastníka – neperforovaný,
číslovaný hárček „Klaňanie troch kráľov zo Zl. Moraviec“, o ktorom krátke vysvetlenie
poskytol predseda KM ZSF, pričom predstavil aj komerčnú emisiu hárčeka a FDC. Na
zdarnom priebehu FO sa podieľal aj TAURIS Mojmírovce. K 50. výročiu FO bola vydaná
aj PPP s domicilom L. Mikuláš 1, ktorá sa používala na tejto FO. Realizácia PPP vznikla
na základe jedného z detských návrhov (Michal Šulko z KMF Trnava), predloženie
ktorých inicioval predseda KM ZSF.
Nitra publikácia – výstava‐ informoval predseda ZSF. Vydávajúci KF 52‐51 zaslal výtlačky
dotknutým organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa za dokumentované obdobie podieľali
na výstavách, uvedení známok a iných regionálnych i celoslovenských akciách. Viaceré
písomné, telefonické či mailové reakcie veľmi priaznivo hodnotili vydanie publikácie,
nevedeli sa od nej „odtrhnúť“ resp. niektorým sa pri čítaní kotúľali slzy...
BZD pán Jankovič informoval o priebehu BZD

15. Články o znalcoch; Štolfa – Filatelie; Vrba – Sl. Filatelia
 články o znalcoch Štolfa – zaslal stanovisko, ktoré bolo uverejnené vo Filatelie 06/2022,
Upozornenie p. Džubákom na pochybenie p. Vrbu – vyjadria sa spoločným článkom
 Stupka – p. Polovka ako predseda revíznej komisie informoval o prebiehajúcom
konaní s p. Stupkom
16. Výstava Bratislava 2023 – rozpočet
schvaľovanie rozpočtu na výstavu Bratislava 2023 – hlasovanie: za 4, 1 sa zdržal
17. Prerozdelenie gescií členov Rady ZSF nad komisiami
návrh predsedu aby si každý člen Rady zobral na starosť jednu gesciu
 Lazar ‐ komisia znalcov
 Baliga mediálna komisia, predseda (Polovka)
 Jankovič ‐ výstavná a porotcovská komisia, predseda Jankovič
 Šajgalík – mládežnícka, predseda Šajgalík
 Šiarik ‐ komisia štúdia známok a poštovej histórie, predseda Džubák
‐ zrušenie komisie štúdie československej známky ‐ zrušená za hlasovalo 5 členov
‐ komisia filatelistickej literatúry (na starosti Vangel)–zriadená za hlasovalo 5 členov
schválenie náplne ‐ knižnica, vydavateľská činnosť, predseda Vangel

18. Výstavný poriadok
Viď bod 3.1. a 3.2.
19. Výstava CAPE TOWN 2022, LIBEREC 2022, IBRA 2023
CAPE TOWN Lazar komisár, prihlásený len jeden exponát, ZSF sťahuje účasť
Liberec 2022, komisár Jankovič, prebieha podľa harmonogramu
IBRA 2023, komisár Jankovič, prebieha podľa harmonogramu do 25.9.2022 je potrebné zaslať
prihlášky
20. Korešpondencia prerokované priebežne
21. Rôzne
 Novinková prémia 200. výročie narodenia významných osobností štúrovskej generácie
cena bude 6 €
 členská prémia – Rombauer
 Vangel zatiaľ nezabezpečil exponát o M. R. Štefánikovi
 Je potrebné nájsť partnera pre udelenie proxy na kongres FIP v Jakarte, nakoľko SČF
požaduje za takúto službu finančné plnenie vo výške 20 000,‐ CZK
 Príprava snemu nájsť miesto na vlakovej trase BA‐KE, kľúč pre delegátov navrhnutý
v rozsahu každých začatých 10 členov – 1 delegát za jednotlivý klub filatelistov
22. Návrh uznesení
jednomyseľne schválené
23. Ukončenie
Predseda Lazar poďakoval za účasť a ukončil Radu

