Zápisnica
zo 6. zasadnutia Rady ZSF konaného dňa 2. marca 2013 v Bratislave
6. zasadnutie Rady ZSF bolo zvolané pozvánkou predsedu ZSF v súlade so Stanovami ZSF a plánom činnosti
Rady ZSF na rok 2013. Uskutočnilo sa podľa schváleného programu.
Bod 1. Otvorenie rokovania
Predseda ZSF privítal všetkých prítomných členov Rady ZSF a predsedu RK ZSF. Konštatoval že Rada
ZSF je uznášania schopná. Ospravedlnený bol Ing. Zdeněk Baliga. Za zapisovateľa bol určený Miroslav Ňaršík.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení PaedDr. Jozef Oško a Ing. Vladimír Mrva.
Bod 2. Kontrola plnenie uznesenia
Kontrolu plnenia prijatého uznesenia zo 4. Zasadnutia Rady ZSF uskutočnil predseda ZSF:
1. Vypracovať ročnú účtovnú uzávierku ZSF za rok 2012
Zodpovedný: hospodár ZSF
Termín: 20.02.2013
Splnené
2. Uskutočniť inventarizáciu prostriedkov na sekretariáte ZSF
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: 20.02.2013
Splnené
3. Napísať list Slovenskej pošte, a. s. ohľadne ďalšej spolupráce
Zodpovedný: predseda ZSF
Termín: 07.12.2012
Splnené
4. Vykonať členské schôdze KF podľa Stanov a Organizačného poriadku ZSF
Zodpovední: výbory KF
Termín: 31.03.2013
Úloha trvá
5. Uskutočniť inventarizáciu skladu výstavného zariadenia ZSF v Soblahove
Zodpovedný: správca skladu výstavného zariadenia
Termín: 20.02.2013
Splnené
6. Uskutočniť inventarizáciu prostriedkov ZSF na sekretariáte ZSF
Zodpovední: pani Valašková a pani Kőglerová
Termín: 28.02.2013
Splnené čiastočne
Bod 3. Došlá pošta
Rada ZSF prerokovala došlú poštu, ktorú predložila tajomníčka ZSF:
- Zápisnicu zo zasadnutia výboru ZKF VsR ZSF
- Návrh na udelenie strieborného ČO ZSF pre pána Františka Divoka
- Hlásenie o ukončení činnosti KF 52-21 Melčice – Lieskové a zaslanie klubovej pečiatky
- Predloženie Návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov ZSF
- List Portugalského filatelistického zväzu ohľadne vystavovania a poplatkov
- List FEPA, informácia o udelení medailí za literatúru
- List OV výstavy LONDON 2015
- Výpis zo Živnostníckeho listu
- Projekt Medzinárodnej vedeckej konferencie PH v Košiciach a požiadavka na finančnú dotáciu
- Poverenie MUDr. Juraja Pálku na usporiadanie Medzinárodnej vedeckej konferencie PH v Košiciach
- List ALLIANZ poisťovne na zaplatenie poistenia v sume 66,39 €
- List OV výstavy PHILAKOREA 2014, pozvanie na výstavu
- Rozhodnutie Obecného úradu Soblahov o „Prístavbe a nadstavbe k rodinnému domu ...“
- List PP a GR SP, a. s. ako odpoveď na list predsedu ZSF
- Znalecké a posudkové práce znalcov ZSF: pohovory s 3 kandidátmi na znalcov ZSF.
Zápis zo znaleckých skúšok a návrh na vymenovanie kandidátov na zväzových znalcov:
Ing. Martin Jurkovič pre odbor „Podkarpatská Rus a Slovensko – známky, celistvosti a pečiatky do
roku 1946 a revolučné pretlače“
Ing. Peter Csicsay pre odbor „Celistvosti a pečiatky Rakúsko – Uhorska a Maďarska do roku 1946“
Ing. Ján Štolfa pre odbor „Hradčany a ich pretlače“
- Žiadosti o uchádzača porotcu ZSF pre mládežnícku filateliu: pani Veronika Chorvatovičová a Daniela
Schmidtová
- Členské FEPA v sume 150,00 €
- List pána Romana Koranda z Českých Budejovíc ohľadne členstva v ZSF a objednania noviniek
slovenských poštových známok
- Mail RNDR. Vojtecha Jankoviča ohľadne návrhu zápisnice z 5. Zasadnutia Rady ZSF a zoznamu
znalcov ZSF na dopyt pána Chomu

Bod 4. Plnenie rozpočtu ZSF za rok 2012
Rada ZSF prerokovala účtovnú uzávierku ZSF za rok 2012 pripravenú pánom Jánom Moravčíkom a pani
Ivetou Valaškovou a konštatuje:
celkové príjmy v sume 38884,04 €
celkové výdaje v sume 38105,41 €
pasíva: zálohy na novinkovú službu od KF v sume 5104,94 €
nevyplatenie 15% členského ZKF za rok 2012 v sume 1171,58 €
aktíva: neodobrané novinky KF pred roku 2007 v sume 1894,30 €
UTL PHILANIPPON 2011 v sume 165,14 €
Celkom príjmov s aktívami je 40943,48 a výdaj s pasívami 44381,93 €. ZSF za rok 2012 hospodáril podľa
finančnej uzávierky v strate -3438,45 €. Za rok 2011 podľa finančnej uzávierky bol ZSF v strate -4844,72 €.
Rada ZSF považuje zníženie straty o 1406,27 € z roku 2011 na rok 2012 za dobrú finančnú disciplínu, ešte
aj v roku 2012 bola posledná splátka nevyplatených 15% z členských príspevkov ZKF v sume 2566,25 €
pred rokom 2007 (postupne od roku 2008 boli splatené nevyplatených 15% z členských príspevkov v sume
4123,35 €) . Rada ZSF schválila Účtovnú uzávierku ZSF za rok 2012.
Bod 5. Návrh rozpočtu ZSF na rok 2013
Rada ZSF prerokovala návrh rozpočtu ZSF na rok 2013. Pri celkových predpokladaných príjmoch asi
33344,00 € a výdajov 38431,00 € Rada ZSF neschválila rozpočet ZSF na rok 2013ale zobrala na vedomie.
Predovšetkým budú hradené položky na udržanie činnosti ZSF:
- mzdy dvom pracovníčkam ZSF a s tým súvisiacimi položkami
- prenájom priestorov pre ZSF
- nákup novinkovej služby podľa Kúpnej zmluvy so SP, a. s.
- telefón, poštové služby
- poistenie majetku ZSF
- zasadnutia Rady ZSF
- vydávanie Spravodajcu ZSF dotovaného SP, a. s. podľa Zmluvy o spolupráci
- podpora mládežníckej filatelie SP., a. s. podľa Zmluvy o spolupráci
Rada ZSF dáva členskej základne na diskusiu na udržanie financovania ZSF zmenou organizačnej
štruktúry ZSF t.j. zrušením Združení klubov filatelistov z dôvodu zanikania KF, tým znižovania členskej
základne a finančné prostriedky presmerovať na činnosť ZSF do oblasti vzdelávania a výstavnej činnosti.
Pri nízkych objednávkach v novinkovej službe a jej nesamofinancovaní tiež jej zrušenie a dodávanie
noviniek priamo cez POFIS resp. hľadanie iných možností na financovanie činnosti ZSF.
Bod 7. NITRAFILA 2013
Predseda ZSF ako tajomník OV výstavy informoval o príprave výstavy a jej propagácii. Organizačný
výbor eviduje do dnešného dňa 7 prihlášok zo Slovenska a 10 prihlášok z Českej republiky. Odborných
článkov do katalógu eviduje OV celkom dva. Propagácia výstavy bola uskutočnená v rámci propagačnej
filatelistickej výstavy „20 ROKOV SLOVENSKEJ ZNÁMNOKEJ TVORBY“ v Galérii MLYNY od 16.
do 25. januára 2013. Organizačný výbor vydal 1100 ks kalendárikov s logom a dátumom výstavy, ktoré
boli rozdávané počas výstavy.
Bod 8. Rôzne
Rada ZSF prerokovala:
- Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluvy so SP, a. s.
- Zmluvu o spolupráci so SP, a. s. na rok 2013
- Návrh na udelenie strieborného ČO ZSF pre pána Františka Divoka
- Hlásenie o ukončení činnosti KF 52-21 Melčice – Lieskové a zaslanie klubovej pečiatky
- Výpis zo Živnostníckeho listu, zmenu podpisového vzoru na predsedu a tajomníka ZSF
- Projekt Medzinárodnej vedeckej konferencie PH v Košiciach a požiadavka na finančnú dotáciu
- Znalecké a posudkové práce znalcov ZSF: pohovory s 3 kandidátmi na znalcov ZSF.
Zápis zo znaleckých skúšok a návrh na vymenovanie kandidátov na zväzových znalcov:
Ing. Martin Jurkovič pre odbor „Podkarpatská Rus a Slovensko – známky, celistvosti a pečiatky do
roku 1946 a revolučné pretlače“
Ing. Peter Csicsay pre odbor „Celistvosti a pečiatky Rakúsko – Uhorska a Maďarska do roku 1946“
Ing. Ján Štolfa pre odbor „Hradčany a ich pretlače“
- Žiadosti o uchádzača porotcu ZSF pre mládežnícku filateliu: pani Veronika Chorvatovičová a Daniela
Schmidtová
- Členskú prémiu ZSF za rok 2012, farebná tlač slovenskej poštovej známky č. 529 z emisie Umenie:
Viera Žilinčanová
- Pozvanie na výstavu CROATIA 2013
- Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2012

Bod 9. Uznesenie zo 6. zasadnutia Rady ZSF
I. Rada ZSF berie na vedomie
1. Rozhodnutie o vyradenie registratúrnych záznamov Slovenskému národnému archívu
2. Návrh rozpočtu z debetných schodkom 5000 Euro
3. Žiadosti o uchádzača porotcu ZSF pre mládežnícku filateliu: pani Veronika Chorvatovičová a Daniela
Schmidtová
II. Rada ZSF schvaľuje
1. Zmenu podpisového vzoru v Živnostníckom liste
2. Účtovnú uzávierku ZSF za rok 2012
3. Zmluvu o spolupráci so SP, a. s. na rok 2013
4. Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve so SP, a. s.
5. Udelenie ČO ZSF strieborného pre pána Františka Divoka z KF 54-03Spišská Nová Ves
6. Vymenovanie znalcov:
Ing. Martin Jurkovič pre odbor „Podkarpatská Rus a Slovensko – známky, celistvosti a pečiatky do
roku 1946 a revolučné pretlače“
Ing. Peter Csicsay pre odbor „Celistvosti a pečiatky Rakúsko – Uhorska a Maďarska do roku 1946“
Ing. Ján Štolfa pre odbor „Hradčany a ich pretlače“
7. Zaplatenie členského FEPA 150,00 Euro
8. Národného komisára a porotcu na výstavu CROATIA 2013 RNDr. Vojtecha Jankoviča, CSc.
9. Členskú prémiu ZSF za rok 2012
III. Rada ZSF ukladá
1. Pripraviť na septembrové zasadnutie Rady ZSF návrh Zmluvy na spoluprácu so SP na rok 2014
Zodpovední: členovia Rady ZSF
2. Zaplatiť členské ZSF za rok 2014 do 31.1.2014
Zodpovední: výbory KF
3. Správu o vykonaní členských schôdzí
Zodpovední: predsedovia ZSF
Termín: 15.5.2013
4. Dokončiť inventarizáciu aj nábytku získaného darom
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: 15.5.2013
5. Vypísať menovacie dekréty znalcom
Zodpovedný: predseda ZSF
Termín: 31.3.2013
6. Prerokovať žiadosti o uchádzačov porotcov
Zodpovedný: predseda Komisie porotcov
Termín: 15.5.2013
7. Napísať odpoveď na list pánovi Romanovi Korandovi
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín:15.3.2013
8. Štvrťročne vyhodnocovať ekonomickú situácia ZSF a informovať Radu ZSF
Zodpovední: tajomník ZSF a pán Ján Moravčík
Termín: 15.4.2013
9. Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2012
Zodpovedný: výbor ZKF Bratislava
Termín: 15.5.2013
IV. Rada ZSF žiada
1. RK ZSF o revíziu účtovných dokladov ZSF za rok 2012

