
Uznesenia  Rady ZSF schválené dňa 20. marca 2021 prostredníctvom 

videokonferencie  

 
 
Rada ZSF 

- Berie na vedomie: 
1. Podpis zmluvy s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

o podpore filatelistických aktivít na rok 2021; rokovania so SP, a. s. o zmluve 
o spolupráci pre rok 2021. 

2. Neúčasť tajomníka I. Valaškovej na zasadnutí Rady ZSF z dôvodu ochorenia. 
3. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Rady ZSF. 
4. Informáciu o medzinárodných výstavách : PHILANIPPON 2021, NOTOS 2021 - 

kongres FEPA, OSTROPA 2021, CAPE TOWN 2021, CAPEX 2022, LONDON 
2022, HUNFILEX 2022, HELVETIA 2022, LIBEREC 2022, INDONESIA 2020 + 
kongres FIP (bez určenia nového termínu). 

5. Informáciu o zaslaní výzvy na zaujatie stanoviska komisie znalcov 
k podozreniu na predaj falošných známok.  

6. Informáciu, že účtovné doklady za rok 2018, 2019 a 2020 neboli tajomníkom 
I. Valaškovou odovzdané na kontrolu Revíznej komisii. 

7. Výzvu na predsedu RK, aby RK aktívne pristúpila ku kontrole účtovných 
dokladov za roky 2018, 2019 a 2020. 

8. Nepredloženie správy o hospodárení ZSF za rok 2020 tajomníkom I. Va-
laškovou 

9. Korešpondenciu ZSF. 
  

- Schvaľuje : 
1. Za zapisovateľa Z. Baligu. 
2. Program Zasadnutia Rady ZSF. 
3. Zamietnutie návrhov KF 51 - 52 v Nitre na  udelenie ocenení – Čestných 
odznakov ZSF pre štrnástich členov klubu pri príležitosti 40-tého výročia 
založenia klubu z dôvodu, že ani jeden nespĺňa podmienku Smernice pre 
udeľovania čestných odznakov ZSF v časti päťročného odstupu od udelenia 
odznaku nižšieho stupňa, ktorý bol všetkým navrhovaným udelený 1.12.2018, 
čiže pred dvoma rokmi a troma mesiacmi, pričom so zamietnutím súhlasil aj 
sám navrhovateľ ako aj predseda RK. 
4. Posun termínu konania výstavy Nitra 21 na termín 14. september 2021. 
5. Finančné krytie výstavy Nitra 21 do výšky 5.000,- €. 
6. Prípravu na vytvorenie virtuálneho klubu pre individuálnych (nie len) členov. 
7. Mandát pre predsedu ZSF na rokovania s Pofisom o vydaní prémie pre 
členov ZSF a prémie pre odberateľov noviniek prostredníctvom ZSF na rok 
2021. 
8. Mandát pre V. Jankoviča na rokovania o zmene podmienok spolupráce 
so SP, a. s. pri realizácii Ankety o najkrajšiu známku. 



9. Komisárov pre výstavy CAPEX 22 – M. Ňaršík; HUNFILEX 22 – P. Csicsay. 
10. Zverejnenie informácie o možnosti poskytnutia 2% z dane z príjmu na 
webovej stránke ZSF. 
11. Zmenu názvu zväzového časopisu na Slovenská filatelia – Spravodajca ZSF 
a cenu pre voľný predaj pre nečlenov ZSF vo výške 1,90,- €. 
12. Zmenu tlačiarne a grafika zväzového časopisu v súvislosti s jeho 
„sponzorským“ vydávaním v tlačiarni Hradištko. 
13. Zmenu a vysporiadanie „zväzovej“ internetovej domény na ZSF v súčinnosti 
s M. Polovkom . 
14. Zaslanie informácie novinkárom o možnosti odberu noviniek z Českej 
republiky prostredníctvom ZSF za zvýhodnených podmienok. 
15. Pravidelné zasielanie informačných emailov členom ZSF, ktorí poskytli 
svoju mailovú adresu.  
16. Najbližší termín zasadnutia Rady ZSF na jún 2021 (presný dátum stanoví 
predseda podľa aktuálneho stavu pandemickej situácie). 
 

 
- Ukladá : 

1. Predložiť členom Rady ZSF aktualizovanú smernicu pre udeľovanie Ceny ZSF 
a Čestného odznaku ZSF a Štatút mediálnej komisie. Zodpovedný : 
Ovšonka; Termín : 31. 05. 2021 

2. Pripraviť návrhy pre vydanie členskej prémie a prémie pre odberateľov 
noviniek a zaslať ich predsedovi ZSF Zodpovedný : Baliga; Termín : 
bezodkladne 

3. Predložiť RK účtovné doklady za rok 2018, 2019 a 2020 na kontrolu 
Revíznej komisii. Zodpovedný : Valašková; Termín : 30. 04. 2021 

4. Predložiť členom Rady Správu o hospodárení ZSF za rok 2020. Valašková; 
Termín: 30. 04. 2021   

5. Zaslať predsedovi výstavnej komisie všetky formálne náležitosti potrebné 
na realizáciu výstavy Nitra 2021. Zodpovedný : Šajgalík; Termín : 30. 04. 
2021 

6. Predložiť členom Rady návrh na virtuálny klub pre individuálnych (nie len) 
členov ZSF. Zodpovedný : Jankovič; Termín : 31. 08. 2021 

7. Zverejniť informáciu o možnosti poskytnutia 2% z dane z príjmu na webovej 
stránke ZSF. Zodpovední : Jankovič, (Polovka); Termín : bezodkladne 

8. Zaslať A. Ferdovi (POFIS) na grafickú úpravu aktuálne číslo zväzového 
časopisu. Zodpovední : Baliga, Jankovič; Termín : 31. 03. 2021 

9. Zabezpečiť adresy partnerských zväzov v zahraničí a zaslať na každú dva 
kusy zväzového časopisu. Zodpovední : Valašková, Jankovič; Termín : 30. 
04. 2021 

10. Zabezpečiť oslovenie filatelistických obchodníkov s možnosťou voľného 
predaja zväzového časopisu formou komisie. Zodpovední : Valašková, 
Jankovič, Lazar; Termín : 30. 04. 2021 



11. Zabezpečiť zmenu a vysporiadanie „zväzovej“ internetovej domény na ZSF. 
Zodpovední : Jankovič, (Polovka); Termín : 31. 05. 2021 

12. Zaslať informáciu novinkárom o možnosti odberu noviniek z Českej 
republiky prostredníctvom ZSF za zvýhodnených podmienok. Zodpovedný: 
Baliga; Termín : bezodkladne 

13. Obsahovo pripraviť pravidelné zasielanie informačných mailov členom ZSF. 
Zodpovedný : Ovšonka; Termín : 31. 03. 2021 

14. Technicky zabezpečiť zasielanie informačných mailov prostredníctvom 
webovej stránky ZSF. Zodpovední: Jankovič, (Polovka); Termín: 31. 03. 2021 

15. Zaslať M. Polovkovi mailové adresy členov ZSF, ktorí ich dodali pre svoju 
komunikáciu so ZSF. Zodpovední : Baliga, Valašková; Termín : 28. 03. 2021 

 
 


