
Vážení priatelia, 

 

keď to urobil M. Gerec, tak to skúsim rozposlať všetkým aj ja. Nebude to na škodu a umožní 

mi to pridať aj zopár mojich postrehov a námetov.  Niektoré z nich sú napísané aj v mojej 

správe o činnosti KNF ZSF v roku 2012 ale keď vychádzam zo skúseností z minulosti, že 

takéto správy nikto nečíta (ak tak ich maximálne prekopíruje do správ Rady ako tomu bolo na 

poslednom VZ ZSF), uvediem najdôležitejšie z nich v tomto emaile. Naložte s nimi ako 

uznáte za vhodné, mojou snahou je pokúsiť sa posunúť činnosť ZSF bližšie k životu. 

 

- Podľa mňa základnou otázkou fungovania ZSF je problém s jeho prežitím a ďalšou 

existenciou, čo bolestne súvisí s ekonomickou stránkou a formami akou sme schopní financie 

na jeho činnosť získať. Na rôznych fórach som uviedol, že ma až mrazí pri spomienke na 

posledné VZ ZSF, kde nikoho ani len nenapadlo o tejto životne dôležitej a nadovšetko 

najzákladnejšej otázke hovoriť, diskutovať a hlavne snažiť sa nájsť možné cesty riešenia. 

Dokonca ani jediný kandidujúci na predsedu nepovažoval za potrebné (alebo nebol schopný?) 

predložiť, čo i len jednu vetu o tom ako si fungovanie ZSF v budúcnosti predstavuje a teda, či 

dokáže (aspoň teoreticky) udržať ZSF pri živote. Píšem o tom aj preto, lebo som sa pred 

niekoľkými dňami opäť pracovne stretol so zástupcami SP/POFIS, ktorí mi neoficiálne 

tlmočili svoju nespokojnosť so správaním ZSF voči ním a zvažujú prehodnotenie vysokej 

provízie za predaj noviniek a vrátiť sa na pôvodnú úroveň a hlavne ďalej pokračovať formou 

zmluvy o spolupráci. A to aj napriek tomu, že zmluva je pre nich zložitejšia. Sú jednoducho 

frustrovaní z toho, že nevedia na čo boli ich peniaze použité, lebo to nie sú peniaze len tak 

darované ale ZSF ich má účelovo využiť (to bol dôvod, prečo sa im podarilo takúto 

neštandardnú dohodu so ZSF presadiť). Čakajú len na výsledok tohtoročného hospodárenia a 

počet odobratých noviniek členmi ZSF. Ak bude klesajúci, tak sú rozhodnutí urobiť vyššie 

uvedené zmeny, čo ako všetci vieme, prinesie výrazne nižšie finančné dotovanie činnosti 

ZSF. Prosím preto, skúste sa nad tým vážne zamyslieť a urobiť kroky, aby SP/POFIS ako 

najväčší (a tuším jediný) sponzor ZSF nemal dôvod byť nespokojný (napr. pravidelné 

stretnutia). Darmo budeme vypisovať pekné správy, odovzdávať si čestné odznaky, menovať 

sa do funkcií, organizovať výstavy, prípadne iné naoko úspešné podujatia a tváriť sa, že 

všetko funguje ako má, keď nebudeme mať vyriešený základný problém vlastného prežitia. 

 

- V priloženej správe som naznačil, že je podľa mňa nutné, aby sme urobili nejakú 

širokoplošnú riadenú diskusiu ("okrúhly stôl"), ktorá bude zameraná na riešenia zásadných 



otázok fungovania zväzu, spolupráce s ďalšími organizáciami a maximálnom a efektívnom 

využití zdrojov (ľudských, finančných i nefinančných). Nemusí to byť nevyhnutne fyzický 

okrúhly stôl, i keď napríklad Dni filatelie alebo BZD sú ideálnou možnosťou, kde ho 

zrealizovať. Možno nájdeme inú formu, i keď (nielen) moje skúsenosti s inou formou sú dosť 

zlé (napríklad emailové výzvy bez akejkoľvek odozvy a snahy o diskusiu v prípade riešenia 

problémov fungovania zväzového časopisu a webovej stránky zo strany ich organizátora Ľ. 

Flocha). 

 

- Pri pripomienkovaní pripravovanej výstavy NITRAFILA 2012 som naznačil Mirovi 

Ňaršíkovi, že pri aktivitách ZSF (a nielen pri tejto výstave) mi chýba jasne vytýčený cieľ 

(prečítajte si prvú vetu v propozíciách výstavy a dáte mi za pravdu, že ten čo ich formuloval 

nemal veľmi jasno, čo to vlastne ten cieľ je!). O tejto problematike sme diskutovali s V. 

Mrvom celú cestu z výstavy POPRADFILA 2012 a myslím, že mi dal za pravdu, že pri 

každej našej činnosti je základom určiť si správny cieľ a ten sa snažiť splniť (najmä ak 

nemáme peňazí nazvyš a teda musím eliminovať "neplodné" aktivity). 

Napríklad: Viete mi povedať aký je cieľ tejto výstavy? A či je tento cieľ hodný toho, aby sme 

naň použili také obrovské (relatívne k nášmu rozpočtu) finančné prostriedky, energiu, 

kontakty a osobné angažovanie, vrátane mena ZSF, ktoré do celého projektu vkladáme? 

Pracujeme s peniazmi a dôverou našich členov, bude to výstava, ktorá im vôbec niečo 

prinesie? Ak áno, čo to je? A čo pre to OV výstavy (a my všetci, lebo je to národná výstava) 

robíme? Ak sa na celú výstavu takto pozrieme a postavíme si rozumné ciele (viď nižšie), bude 

sa nám ľahšie pracovať a budeme mať podstatne lepší pocit pri bilancovaní celej akcie. A v 

neposlednom rade nám to pomôže rozhodnúť sa, ktoré aktivity sú zmysluplné (lebo vedú sk 

splneniu požadovaných cieľov) a ktoré sú marginálne (lebo vedú napríklad len k splneniu 

osobných záujmov alebo neuchopiteľných želaní a vízií). Aby som len neteoretizoval, skúsim 

aspoň malý príklad: 

 

Aký je podľa vás cieľ organizovania národnej filatelistickej výstavy? Upozorňujem, že ak to 

má byť zmysluplné, cieľ musí byť 1. REALIZOVATEĽNÝ, 2. KRÁTKODOBÝ a 3. 

MERATEĽNÝ a musí priniesť nejaký 4. ZMYSLUPLNÝ BENEFIT PRE 

ORGANIZÁTORA (ZSF A JEHO ČLENOV)! 

Urobiť výstavu pre našich členov? Nie, nespĺňa bod 3. a v podstate ani 4., lebo nevieme aký 

benefit to členom prináša (väčšina členov sú nevystavovatelia a na výstavu ani neprídu). 



Urobiť výstavu, ktorá prinesie zvýšený počet členov ZSF? Áno, to už znie lepšie, len treba 

dobre formulovať ako to dokážeme zmerať. Prinesie výstava zvýšený počet členov podaním 

prihlášky priamo na výstave alebo napríklad do troch mesiacov po nej? Ak si postavíme 

rozumnejšiu alternatívu do 3 mesiacov, budeme mať problémy so zmeraním, či ku podaniu 

prihlášky pomohla práve táto výstava. Takže máme problémy s merateľnosťou (kritérium 3.), 

čo ukazuje, že ani tento cieľ, akokoľvek sa zdal veľmi jednoduchý a ľahko splniteľný, nie je 

dobre postavený. Musíme ho teda rozumne preformulovať (musí tam niečo súvisiace so 

zvýšením počtu členov byť, lebo ide o základnú otázku bytia a nebytia ZSF!). A to ako, 

nechávam na vás alebo na spoločné "rozmýšľanie"... 

 

A takto by sme mohli pokračovať ďalej  (tak ako sa nám to darilo s V. Mrvom) a postupne sa 

dostaneme, napríklad k tomu, že národnú výstavu robíme preto, 

- aby sme zvýšili členskú základňu (musíme mať pripravené prihlášky a argumenty, prečo má 

zmysel vstúpiť do ZSF - zoznam výhod členstva), 

- aby sme zvýšili odbornú úroveň členov (musíme zorganizovať odborné prednášky a 

prednášky pre verejnosť, ktoré budú ľudí zaujímať a budú v rozumnom čase - nie v piatok o 

14:00, kedy nikto nepríde!), 

- aby sme pritiahli ku filatelii ďalších zberateľov (musíme zorganizovať pre laickú verejnosť 

zaujímavý program súvisiaci s filateliou - filatelistický výstup na Zobor ani výlet do 

Topoľčianok to veru nie sú!), 

- aby sme pritiahli k filatelii deti a mládež (musíme výstavu organizovať počas školského 

roka, aby tam mohli prísť celé triedy a nie počas prázdnin, čím sme školopovinné deti 

prakticky z výstavy diskvalifikovali), 

- aby sme umožnili niektorým členom vystavovať ich exponáty (musíme im pomôcť a v 

prípade záujmu poskytnúť konzultácie, aby poznali výstavné pravidlá a pravidlá hodnotenia), 

- aby sme vedeli určiť, ktoré exponáty sú vhodné na reprezentovanie ZSF na medzinárodnej 

úrovni (musíme pripraviť fundovaných porotcov, ktorí poznajú pravidlá hodnotenia a majú 

dostatočné skúsenosti), 

atď... 

 

- Pred minuloročnými bratislavskými zberateľskými dňami som vám (alebo pôvodnej rade 

ZSF?) poslal výzvu, aby sme toto podujatie ako najväčšie stretnutie zberateľov na Slovensku 

(okolo 4500 návštevníkov = potenciálnych členov ZSF) v maximálnej miere využili pre dobro 

ZSF. Asi nemusím opakovať, že odpoveď na moju výzvu bola žiadna, snáď s výnimkou 



vyhlásenia najkrajšej známky a pre mňa stále nepochopiteľnej snahy ZSF propagovať vydanie 

knihy F. Horniaka, s ktorou ZSF nemá prakticky nič spoločné (keby mal ZSF aspoň províziu 

z jej predaja, dalo by sa to chápať). A to aj napriek tomu, že bola dva dni k dispozícii 

prednášková miestnosť zadarmo. Nebudem ďalej spomínať aké sú možnosti, ktoré zostali 

nevyužité, len vás opätovne vyzývam (a prosím) skúste túto akciu ako skutočne najväčšiu 

možnosť zvýšiť kredit a počet členov ZSF plne využiť. Zabudnite na to, že je na pôde 

Bratislavy, ide o celoslovenskú akciu, kde prídu ľudia z celého Slovenska. Preto by malo byť 

úlohou celého ZSF (a jeho riadiaceho orgánu) dobre sa na akciu pripraviť a v maximálnej 

miere z nej pre ZSF vyťažiť, čo sa dá. A nezabudnite, že zo starej slávy sa žiť nedá - BZD 

riadi nový človek, ktorý síce vie, že ZSF sa podieľal na ich založení, ale jeho zaujíma 

finančný benefit. A to nie vtedy ale teraz! Takže sa môže skutočne stať, že ak sa ZSF 

nerozhýbe, nebude organizátor považovať jeho prínos za dostatočný a nedostane napríklad 

zadarmo stánok. 

 

Ďakujem za  vašu pozornosť, k máte chuť, môžete tento môj príspevok aj zverejniť. Snažil 

som sa ho formulovať tak, že v ňom nie je nič, čo by mohol niekto považovať za osobný útok 

alebo dokonca urážku. Mojou snahou je jednoznačne oživiť činnosť ZSF a nielen čakať a 

čakať a čakať na zajtrajší deň. 

 

Nech sa vám darí, VJA! 

 


