UZNESENIE
z 1. SNEMU ZSF konaného dňa 7.11.2015 v Trenčíne
I. Snem berie na vedomie
1. správu revíznej komisie
2. voľbu predsedu ZSF Miroslava Ňaršíka
3. voľbu členov Rady ZSF: Miroslava Bachratého, Zdeňka Baligu, Jozefa Vangela, Ladislava
Feketeho, Jozefa Rančáka, Miloša Teťulu
4. voľbu členov revíznej komisie: Ladislava Hölca, Dezidera Birčáka, Rastislava Ovšonku
II. Snem schvaľuje
1. správu o činnosti ZSF za obdobie rokov 2011 - 2015
2. správu o hospodárení ZSF za obdobie rokov 2011 – 2014
3. volebný poriadok ZSF
4. zmenu Stanov ZSF, v článku 12 sa vypúšťa bod 5
III. Snem ukladá
1. napísať zápisnicu z 1. snemu ZSF
zodpovední: Iveta Valašková a Veronika Chorvatovičová
termín: 30. 11. 2015
2. vypracovať Plán práce ZSF na obdobie rokov 2015 – 2019 podľa obsahu diskusných
príspevkov delegátov snemu
zodpovední: Rada ZSF a predseda ZSF termín: do druhého zasadnutia Rady ZSF v roku 2015
3. Rade ZSF vypracovať nasledujúce projekty:
a/ rok 2016
Predsedníctvo Slovenskej republiky v Európskej únii
b/ roky 2016 – 2019:
rozširovanie a skvalitňovanie členskej základne ZSF
vyhľadávanie organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou pre spoluprácu so ZSF
spolupráca s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Slovenskou
poštou, a.s., spolupráca s partnerskými filatelistickými organizáciami krajín Vyšegrádskej
štvorky
c/ rok 2018
25. výročie slovenských poštových známok
100. výročie vydania prvej československej poštovej známky s cieľom propagovať
filateliu v občianskej spoločnosti SR
zodpovední: Rada a predseda ZSF
termín: priebežne
4. sekretariátu ZSF administratívne spracovať zmenu Stanov ZSF vo vzťahu k Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky a k interným predpisom ZSF. Zmenu uverejniť vo zväzovom časopise
a na webovej stránke ZSF
zodpovedný: tajomník ZSF
termín: 5. 12. 2015
5. Rade ZSF, aby stanovila podmienky na vystavovanie exponátov pohľadníc pre filokartistov
v rámci výstav ZSF
zodpovedný: predseda ZSF
termín:
6. Rade ZSF, aby ustanovila nového predsedu Komisie mládeže ZSF
zodpovedný: predseda ZSF.
termín: druhé zasadanie Rady ZSF v roku 2015
IV. Snem ďakuje
1. Organizátorom 1. snemu za perfektnú prípravu a príjemné rokovacie prostredie
2. Predsedovi, Rade ZSF a revíznej komisii ZSF za prácu vo funkčnom období 2011 – 2015
3. Členom odchádzajúcim z Rady ZSF PaedDr. Jozefovi Oškovi a Ing. Vladimírovi Mrvovi za ich
dlhoročnú vynikajúcu prácu v prospech ZSF
4. Za obetavú prácu vybraným klubom a jednotlivým členom ZSF, zoznam ktorých je uvedený
v zápisnici 1. snemu ZSF

