
Uznesenie  Rady ZSF schválené dňa 13. júna 2020 a upravené per rolam 23. júna 2020 
 

 
Rada ZSF 

- Berie na vedomie: 
1. Rokovania predsedu ZSF so Slovenskou poštou, a. s. o uzatvorení dlhodobej 

Rámcovej zmluvy o spolupráci.  
2. Zahájenie priamej komunikácie Rada ZSF- členská základňa  
3. Správu Revíznej komisie o revízii hospodárenia ZSF a kontroly účtovnej závierky 

(zúčtovania) za rok 2019. 
4. Že v zmysle platných zväzových predpisov je pre schválenie zväzových 

vyznamenaní potrebné vyjadrenie RK. Pre tieto účely Rada ZSF postupuje všetky 
návrhy Revíznej komisii, ktorá svoje vyjadrenie predloží vždy na najbližšie 
rokovanie Rady. 

5. Že v zmysle platných zväzových predpisov je pre schválenie národných komisárov 
potrebné vyjadrenie Výstavnej komisie. Pre tieto účely Rada ZSF postupuje všetky 
návrhy Výstavnej komisii, ktorá svoje vyjadrenie predloží vždy na najbližšie 
rokovanie Rady. 

6. Že ako jediný zrušený ZKF Stredné Slovensko zatiaľ neodovzdal sekretariátu ZSF 
svoju agendu. 

7. Že vzhľadom na obmedzenia z titulu korona krízy boli pre rok 2020 zrušené 
plánované filatelistické podujatia ZSF, a to výstavy Nitra a Poprad, finále 
Filatelistickej olympiády mládeže je navrhované preložiť v pozmenenej forme na 
december 2020. 

8. Že vnútrozväzové predpisy: smernica pre udeľovanie odznaku mladého filatelistu; 
smernica pre centrálny sklad rámov; výstavný poriadok; pokyny pre posudzovanie 
exponátov; pravidlá pre hodnotenie exponátov; skartačný poriadok; účtovné, 
mzdové a hospodárske smernice;  zostávajú v platnosti v doterajšom znení. 

9. Potrebu doriešenia organizácie a umiestnenia zväzovej knižnice  
10. Predloženie pracovného materiálu s potrebou dopracovať a rozposlať členom Rady 

ZSF: Zoznam bonusov vyplývajúcich z členstva v ZSF.  
11. Informáciu o zámere posunu uskutočnenia finále Mládežníckej olympiády 

a spojenia s odborným seminárom. 
12. Korešpondenciu ZSF 
13. Uverejnenie článkov o znalcovi ZSF v časopise Filatelia a nutnosť zaujatia 

stanoviska 
14. Organizáciu, priebeh a vyhodnotenie ankety o najkrajšiu známku 
15. Informáciu o záujme usporiadať výstavu jednorámových exponátov Nitra 2021 

s medzinárodnou účasťou. 
16. Informáciu o vydaní dvojčísla zväzového časopisu 
17. Plnenie rozpočtu ku dňu 31. 05. 2020 
18.  

  
- Schvaľuje : 

1. Rada schvaľuje prideľovanie, ako vlastných, tak prostredníctvom zmluvných 
partnerov získaných, finančných prostriedkov na podporu filatelistickej a 
súvisiacej publikačnej činnosti v akejkoľvek podobe za nasledovných podmienok: 

 



a. Pod publikačnou činnosťou sa rozumie samostatný článok, súbor článkov 
(časopis, výstavný katalóg, zborník, ...), knižná publikácia a pod. (ďalej len 
„publikácia“). 

b. Žiadateľ je povinný predložiť koncept publikácie, uviesť recenzenta, 
prípadne odborného garanta, celkový rozpočet na realizáciu vydania, 
presnú čiastku príspevku, o ktorú žiada, časový plán a či publikácia bude 
akoukoľvek formou komerčne využívaná (predaj, poskytovanie ako 
nepeňažné plnenie, výmena, ...). 

c. Žiadateľ je povinný uviesť počet výtlačkov, ktoré poskytne ZSF pre 
propagačné a reprezentačné účely a uviesť formu propagácie ZSF a jeho 
partnerov v pripravovanej publikácii. 

d. Žiadateľ je povinný uviesť či dá súhlas s propagáciou a prezentáciou 
publikácie (formou jej uverejnenia, prípadne jej jednotlivých častí ) na 
webovej stránke ZSF. 

e. Každá žiadosť podlieha samostatnému schváleniu Radou ZSF. 
f. Pre každú schválenú žiadosť bude podpísaná osobitná zmluva so 

žiadateľom. 
2. Znenie Organizačného poriadku a výšku členských príspevkov pre individuálnych 

členov v rozsahu: 12 € dôchodca; 24 € iná fyzická osoba 
3. Znenie štatútu komisie štúdia známok a poštovej histórie 
4. Znenie štatútu NS 
5. Znenie štatútu výstavnej komisie 
6. Znenie smernice pre odmeňovanie porotcov 
7. Znenie koncepcie zväzových médií 
8. Usporiadanie výstavy jednorámových exponátov Nitra 2021 s medzinárodnou 

účasťou  
9. Najbližší termín zasadnutia Rady ZSF na 05. 09. 2020. 

 
- Ukladá : 
- 1. Zaslať na vyjadrenie RK všetky návrhy na zväzové ocenenia. Zodpovední: 

Valašková, Lazar; Termín: priebežne a súčasné návrhy do 30. 06. 2020  
- 2. Zaslať na vyjadrenie Výstavnej komisii všetky návrhy na národných komisárov a 

porotcov. Zodpovední: Valašková, Lazar; Termín: priebežne a súčasné návrhy do 30. 
06. 2020. Vypracovať stanovisko ku Stupkovi a požiadať o riešenie komisiu znalcov 

- 4. Rozposlať žiadateľom o finančný príspevok schválené podmienky a vyzvať ich na 
doplnenie žiadostí. Zodpovedný: Lazar; Termín: bezodkladne  

- 5. Vyzvať posledných predstaviteľov zrušeného ZKF Stredné Slovensko k odovzdaniu 
agendy. Zodpovedný: Valašková; Termín: 30. 06. 2020 

- 6. Predložiť návrhy na realizáciu aktivít pre mládež a Finále filatelistickej olympiády 
s využitím finančných prostriedkov pridelených na rok 2020. Zodpovední : Všetci 
členovia Rady, Termín : priebežne  

- 7. Predložiť návrhy na dlhodobé riešenie kritickej situácie v práci s mládežou vrátane 
aktívneho vyhľadávania a menovania  predsedu Komisie mládeže ZSF. Zodpovední : 
Všetci členovia Rady, Termín : priebežne 

- 8. Predložiť RK všetky účtovné doklady za rok 2018 a 2019. Zodpovedný: Valašková; 
Termín: 31. 07. 2020 

- 9. Predložiť projekt výstavy jednorámových exponátov Nitra 2021. Zodpovedný: 
Šajgalík; Termín: 31. 07. 2020 

- 10. Zabezpečiť zverejnenie všetkých schválených zväzových dokumentov na webovej 
stránke. Zodpovední: Lazar, Polovka; Termín: 31. 07. 2020  



- 11. Dopracovať materiál – benefity pre členov ZSF. Zodpovedný: V. Jankovič; 
Termín 31. 07. 2020 

- 12. Vypracovať koncepciu edičnej činnosti. Zodpovední: V. Jankovič, Polovka; 
Termín: 31. 07. 2020 

 


