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ZÁPISNICA Z ROKOVANIA IX. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 
ZVÄZU SLOVENSKÝCH FILATELISTOV 

KONANÉHO DŇA 22.10.2011 V DOME MS NITRA 
 

V súlade so Stanovami Zväzu slovenských filatelistov článku 6 a na základe uznesenia 
Rady ZSF bolo zvolané IX. Valné zhromaždenie Zväzu slovenských filatelistov, ktoré sa 
uskutočnilo v Dome Matice slovenskej Nitra dňa 22.10.2011. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie rokovania  

2. Voľba pracovných orgánov IX. Valného zhromaždenia Zväzu 
slovenských filatelistov :  

- pracovné predsedníctvo 
- mandátová komisia 
- volebná komisia 
- návrhová komisia 
- overovatelia zápisnice 
- skrutátori 
- zapisovatelia 

3. Schválenie programu a rokovacieho poriadku 
4. Správa mandátovej komisie  
5. Správa o činnosti ZSF za hodnotiace obdobie  
6. Správa o hospodárení ZSF za obdobie  
7. Správa revíznej komisie ZSF  
8. Odovzdanie ocenení Radou ZSF  
9. Príhovor hostí 
10. Prestávka  
11. Diskusia k predloženým správam  
12. Prestávka 
13. Hlasovanie o návrhov na zmeny Stanov ZSF, Volebného poriadku ZSF 

a členského  
14. Vyhlásenie výsledkov hlasovania 
15. Plán práce ZSF na ďalšie obdobie  
16. Vystúpenie kandidátov na predsedu ZSF  
17. Predstavenie kandidátov za členov Rady ZSF a RK ZSF  
18. Voľba predsedu ZSF, členov Rady ZSF a RK ZSF  
19. Prestávka  
20. Správa volebnej komisie o výsledku volieb  
21. Návrh na Uznesenie z IX. VZ ZSF  
22. Záver a ukončenie rokovania IX. VZ ZSF  

 
1. Rokovanie IX. otvoril predseda Zväzu slovenských filatelistov p. Miroslav Ňaršík, ktorý 
privítal delegátov a hostí. Odovzdal vedenie rokovania IX. VZ ZSF podľa uznesenia Rady ZSF 
Ing. Zděnkovi Baligovi. 
 
2. Ing. Zdeněk Baliga privítal delegátov, hostí rokovania IX. VZ ZSF a požiadal prítomných 
o uctenie si pamiatky filatelistov, ktorí nás v hodnotiacom období opustili minútou ticha. 
Previedol voľbu samostatne jednotlivých pracovných orgánov IX. VZ ZSF, do ktorých boli 
jednomyseľne schválení: 
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- pracovné predsedníctvo z zložení: p. Miroslav Ňaršík, Ing. Zdeněk Baliga, Doc. Ing. 
Ľubomír Floch, PhD. , Mgr. Martin Vančo, PhD., 
dôstojný p. Ján Vallo a p. Ervín Smažák 

- mandátová komisia v zložení: Ing. Ivan Lužák, Ing. Ján Marenčík a p. Anton Súkeník 
- volebná komisia v zložení: p.i Peter Hložka, Jozef Korený a František Divok 
- návrhová komisia v zložení: JUDr. Otto Gáťa, RNDr. Vojtech Jankovič, CSc. a p. Miloš 
Tetuľa 
- overovatelia zápisnice v zložení: Ing. Marcel Pilka a p. Ľubomír Adamčiak 
- skrutátori v zložení: p. Jozef Korený, p. František Divok a Ing. Peter Vozár 
- zapisovatelia v zložení: p. Ján Moravčík a Ing. Josef Rančák 
 
3. Program a rokovací poriadok IX. VZ ZSF bol schválený (jeden delegát sa zdržal hlasovania), 
bol schválený času ukončenia IX. VZ ZSF o 17:30 hod. na návrh p.a Antona Súkeníka so 
skrátením prestávok (dvaja delegáti hlasovali proti). 
 
4. Správu mandátovej komisie na základe vykonanej kontroly prezenčnej listiny predniesol Ing. 
Ján Marenčík, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Konštatoval že z 31 zvolených delegátov 
s hlasom rozhodujúcich a náhradníkov je prítomných 29 delegátov s hlasom rozhodujúcim 
a náhradníkov (ospravedlnení MUDr. Peter Osuský, CSc. a p. Stanislav Helmeš) čo predstavuje 
93,54 % z celkového počtu zvolených delegátov s hlasom rozhodujúcim a náhradníkov. Na 
základe uvedených údajov mandátová komisia vyhlásila, že IX. VZ ZSF je uznášania 
schopné. 
 
5. Správu o činnosti ZSF za hodnotiace obdobie predniesol predseda ZSF p. Miroslav Ňaršík, 
ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Zhodnotil činnosť Rady Zväzu slovenských filatelistov na 
zasadnutiach, prípravou IX. Valného zhromaždenia Zväzu slovenských filatelistov, prípravu 
rozpočtov Zväzu slovenských filatelistov za jednotlivé roky, vyrovnanie dlhov ZKF 
z členských príspevkov za obdobie do roku 2007, inventarizáciu objednaných a neodobratých 
produktov Slovenskej pošty, a.s. klubmi filatelistov, nerealizovanie výroby nového výstavného 
zariadenia, realizáciou projektu k 40. výročiu založenia Zväzu slovenských filatelistov, 
uzatváranie zmlúv o spolupráci so Slovenskou poštou, a.s., spoluprácu so štátnymi, 
samosprávnymi a spoločenskými organizáciami, propagáciu slovenskej poštovej známky na 
medzinárodnej úrovni, anketu medzi členmi Zväzu slovenských filatelistov, usporiadanie 
propagačných a súťažných filatelistických výstav na Slovensku, prípravu nového Výstavného 
poriadku Zväzu slovenských filatelistov, turisticko-filatelistické výstupu, udeľovanie Ceny 
a Čestných odznakov Zväzu slovenských filatelistov. Poďakoval sa všetkým, ktorí 
spolupracovali so Zväzom slovenských filatelistov a svojou prácou prispeli k dosiahnutým 
výsledkom.  
 
6. Správu o hospodárení za hodnotiace obdobie predniesol hospodár ZSF p. Ján Moravčík, 
ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Zameral sa na vývoj v platení členských príspevkov 
v jednotlivých rokoch, vysvetlenie spôsobu vedenia účtovnej evidencie vo VÚB na bežných 
účtoch pre prevádzkové potreby a novinkovú službu Zväzu slovenských filatelistov, významu 
spolupráce so Slovenskou poštou, a.s. POFIS-om. Záverom uviedol, že k otázkam v diskusných 
príspevkoch ktoré sa budú dotýkať hospodárenia a ekonomiky Zväzu slovenských filatelistov 
podá vysvetlenie. 
 
7. Správu revíznej komisie ZSF predniesol predseda revíznej komisie ZSF Ing. Josef Rančák, 
ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Zameral sa vykonané kontroly hospodárenia a správnosti 
ročných účtovných uzávierok, dodržiavanie finančnej disciplíny, kontroly zúčtovania 
filatelistických výstav a riešenia podaných pripomienok a orgánov členov Zväzu slovenských 
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filatelistov. Odporučil delegátom IX. Valného zhromaždenia Zväzu slovenských filatelistov 
prijať a schváliť Správu o hospodárení Zväzu slovenských filatelistov. 
 
8. Predsedajúci Ing. Zdeněk Baliga a predseda ZSF p. Miroslav Ňaršík odovzdali ocenenie 
Rady ZSF za spoluprácu zo Zväzom slovenských filatelistov Slovenskej pošte, a.s., 
Spoločenstvu Sv. Gabriela na Slovensku, Slovenskej spoločnosti olympijského a športového 
zberateľstva a dlhoročnú prácu vo Zväze slovenských filatelistov p.ovi Dušanovi Evinicovi, 
Mgr. Jánovi Mičkovi, p.ovi Jánovi Moravčíkovi, Ing. Josefovi Rančákovi, Ing. Marcelovi 
Pilkovi, KF 54- 03 Košice, KF 54-01, KF 54-03, KF 54-12 a KF 54-17. 
 
9. Príhovory hostí: 
 - Predsedajúci Ing. Zdeněk Baliga prečítal písomný príhovor predsedu Komisie znalcov 
a expertov JUDr. Svätopluka Šablatúru, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
 - Zástupca Slovenskej pošty, a.s. vedúci POFIS -u Mgr. Martin Vančo, PhD. nevystúpil 
s príhovorom, ale prisľúbil odpovede týkajúce sa Slovenskej pošty, a.s. z diskusných 
príspevkoch. 
 - Zástupca Slovenskej spoločnosti olympijského a športového zberateľstva p. Ervín 
Smažák pozdravil rokovanie IX. Valného zhromaždenia Zväzu slovenských filatelistov a 
uviedol rozsah a význam filatelistického materiálu v oblasti olympijského hnutia a športu, 
poďakoval sa za spoluprácu a vyjadril nespokojnosť nespomenutia Spoločnosti v správe 
o činnosti najmä v oblasti usporiadania filatelistickej výstavy SLOVOLYMŠPORT 2008. 
- Predseda Spoločenstva Sv. Gabriela dôstojný p. Ján Vallo pozdravil rokovanie IX. 
Valného zhromaždenia Zväzu slovenských filatelistov a vyzdvihol význam kresťanskej filatelie 
pôsobenia na mladých ľudí. Uviedol údaje o činnosti a spolupráce so Zväzom slovenských 
filatelistov a zaželal rokovaniu zdarný priebeh. 
- Predseda Komisie mládeže Zväzu slovenských filatelistov Mgr. Ján Mička pozdravil 
rokovanie IX. Valného zhromaždenia Zväzu slovenských filatelistov ako delegát s hlasom 
poradným. Uviedol dosiahnuté úspechy na úseku mládežníckej filatelie a naznačil nové 
prístupy pre získanie mládeže pre pre prácu v krúžkoch mladých filatelistov. Poďakoval sa za 
pomoc a spoluprácu všetkým, ktorí sa podielali na práci s mládežou. 
- P. Norbert Feiner, hosť IX. Valného zhromaždenia Zväzu slovenských filatelistov pozdravil 
rokovanie a uviedol poznatky z práce s mládežou, ktorú vykonával ako vedúci krúžku mladých 
filatelistov 50 rokov. Mládež treba podporiť pri tvorbe filatelistického exponátu, povzbudiť ich 
osobným príkladom a usmerniť k cieľavedomej činnosti. Posudzovanie a hodnotenie exponátov 
mladých filatelistov treba brať citlivo, prípadne upozorniť na nedostatky v exponáte a nie ich 
jednoducho odradiť od ďalšieho vystavovania. Želá si aby mládežnícka filatelia sa rozvíjala 
cieľavedome a za plnej pomoci skúsených filatelistov. 
 
10. Nasledovala 15 minútová prestávka. 
 
11. Diskusia k predneseným správam: 
 - JUDr. Otto Gáťa poďakoval sa za organizovanie XXVIII. Dní filatelie na Slovensku 
v Ružomberku. Dni filatelie Slovenska je veľmi zložitá a ťažká práca ale šíria osvetu, 
poskytujú stále nové poznatky o filatelistickom dianí, na organizovaní zúčastňujú sa obce 
a mestá. Tým sa získava široké pole pôsobnosti slovenskej filatelie a ekonomická pomoc pre 
ich organizovanie. Dňom filatelie Slovenska je potrebné aj v budúcnosti venovať pozornosť 
a zvyšovať ich kvalitatívnu úroveň. 
 - Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD. k správe o činnosti Zväzu slovenských filatelistov doplnil 
a konkretizoval údaje o účasti na zahraničných filatelistických výstavách, úspechy a získané 
hodnotenia filatelistických exponátov slovenských filatelistov. Vznikol významný prienik 
slovenskej filatelie do medzinárodných filatelistických organizácií keď MUDr. Peter Osuský c. 
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sa stal porotcom FEPA a RNDr. Vojtech Jankovič CSc. porotcom FIP. Vyjadril sa k poklesu 
členskej základne, ktorá klesla najmä zásluhou ekonomických činných členov. Zväz starne 
a preto treba zmeniť a prispôsobiť program a činnosť Zväzu slovenských filatelistov. Nestačí 
len známky zbierať, ale aj odborne vyspelý teda sa filatelisticky vzdelávať. Odporučil 
primerane zvýšiť členské príspevky a zabezpečiť ich úhradu vždy do konca roka pre 
nadchádzajúci hospodársky rok. 
 - Jozef Korený vyjadril nespokojnosť k správe o činnosti Združenia klubov filatelistov 
Západoslovenského regiónu kde nebolo uvedené filatelistické aktivity klubov filatelistov 
v Trenčíne. Svoj diskusný príspevok odovzdal v písomnej podobe. 
 - MUDr. Ján Dobrovolský sa zaujímal o vydanie avizovaných automatových známok. 
Odpovedal vedúci POFIS - u Mgr. Martin Vančo PhD., že to bola len osobná iniciatíva 
pracovníčky Slovenskej pošty, a. s. a vydanie v uvedenom rozsahu je bezpredmetné. 
 - Ervín Smažák požiadal o doplnenie Správy o činnosti Zväzu slovenských filatelistov 
o filatelistickú výstavu SLOVOLYMPFILA 2008. 
 - Mgr. Ján Mička upozornil na memorandum pre prácu s mládežou, ktoré bolo prijaté na 
XVIII. Dní filatelie v Ružomberku. Táto aktivita nebola vôbec vyhodnotená a nie sú ani známe 
výsledky tohto snaženia. 
 - RNDr. Vojtech Jankovič, CSc. konštatoval, že správa o činnosti Zväzu slovenských 
filatelistov je deravá a nie sú vyhodnotené významné aktivity realizované v hodnotiacom 
období. Viazne komunikácia medzi zväzom a klubmi filatelistov. Súčasná situácia si vyžaduje 
zmenu v ekonomike a hospodárení zväzu. Otázky, ktoré položil v oblasti zmluvy so 
Slovenskou poštou, a.s., ekonomiky ohľadne vydania Pamätnice Zväzu slovenských filatelistov 
a výstavy v Japonsku zodpovedali vedúci POFIS-u, hospodár a národný komisár. 
 - Ladislav Hölc navrhol realizovať členskú prémiu ako číslovaný tlačový list s čistým 
personalizovaným kupónom bez prítlače. Odpovedal vedúci POFIS-u, že tieto produkty 
Slovenskej pošty, a.s. v obchodnej politike slúžia zásadne iba na prítlače. 
 - Ing. Miroslav Bachratý informoval o činnosti komisie porotcov činnosti Zväzu slovenských 
filatelistov. Komisia potrebuje mladých ľudí, je potrebné ich vychovať a aktivizovať ich 
filatelistické vedomosti. Hovoril o metodike tvorby filatelistických exponátov a ich hodnotení 
najmä u mladých filatelistov čím odpovedal na diskusný príspevok p.a Norberta Feinera. Pre 
získanie mládeže treba ísť cez internet a používať nové metódy. Vyzdvihol zásluhy RNDr. 
Vojtecha Jankoviča CSc., ktorý osobne zabezpečil všetky náležitosti pre účasť na 1. česko-
slovenskej filatelistickej výstave vo Vysokom Mýte. Ďalšia spoločná výstava má byť v roku 
2013 v Nitre, pýtal sa kto túto výstavu schválil a prečo v Nitre? Vyššiu úroveň si vyžaduje aj 
komunikácia medzi Radou Zväzu slovenských filatelistov a komisiou porotcov.  
 - Ing. Vladimír Mrva informoval o činnosti klubu filatelistov v Galante, zdôraznil potrebu 
rozšíriť a skvalitniť vystavovateľskú činnosť lebo táto činnosť je základom filatelie. Vyjadril sa 
k diskusným príspevkom, ktoré kritizovali neúplnosť správy predsedu Zväzu slovenských 
filatelistov s tým, že ak by správa mala obsahovať všetky aktivity tak by trvala minimálne 40 
strán. Správa vychádzala s podkladov jednotlivých Zdužení klubov filatelistov a takto bola 
koncipovaná. 
 
12. Nasledovala hodinová obedňajšia prestávka 
 
13. Vedenie rokovania podľa uznesenia Rady Zväzu slovenských filatelistov prebral Doc. Ing. 
Ľubomír Floch PhD. Úvodom vysvetlil zásady a postupy pri prerokovaní tohto bodu programu 
s zvýraznením, že každú zmenu Stanov a Volebného poriadku Zväzu slovenských filatelistov 
sa bude hlasovať osobitne s uvedením výsledku hlasovania. Pri hlasovaní v prípade prestávky 
sa vždy vykoná prezentácia prítomných. Vychádzať sa bude z počtu 29 prítomných delegátov 
a náhradníkov s hlasom rozhodujúcim podpísaných v prezenčnej listine IX. Valného 
zhromaždenia Zväzu slovenských filatelistov. 
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Rozsiahle zmeny Stanov a Volebného poriadku Zväzu slovenských filatelistov boli 
odhlasované po faktických poznámkach osobitne pri návrhu každej zmeny. Schválené Stanovy 
a Volebný poriadok Zväzu slovenských filatelistov sú súčasťou tejto zápisnice. 
 
Delegáti a náhradníci s hlasom rozhodujúcim IX. Valného zhromaždenia Zväzu slovenských 
filatelistov po pripomienkach Ing. Jozefa Vangela CSc., Mgr. Antona Pašteku, Ing. Zdenka 
Baligu a JUDr. Otta Gáťu odhlasovali vo verejnom hlasovaní nezvyšovanie členských 
príspevkov na ďalšie štvorročné obdobie. 
 
14. Plán práce Zväzu slovenských filatelistov na nasledujúce obdobie spracuje novozvolená 
Rada Zväzu slovenských filatelistov a prerokuje na najbližšom zasadnutí v decembri 2011. 
 
15. Výsledky hlasovania o prijatých zmenách Stanov a Volebného poriadku Zväzu slovenských 
filatelistov boli uskutočnené po každom hlasovaní. 
 
16. Jediný kandidát na predsedu Zväzu slovenských filatelistov p. Miroslav Ňaršík poďakoval 
za dôveru Združeniam klubov filatelistov západoslovenského, stredoslovenského 
a východoslovenského regiónu na kandidátku predseda Zväzu slovenských filatelistov. Vyzval 
delegátov a náhradníkov IX. Valného zhromaždenia Zväzu slovenských filatelistov o ďalší 
návrh na predsedu Zväzu slovenských filatelistov. 
 
17. Delegátom a náhradníkom IX. Valného zhromaždenia Zväzu slovenských filatelistov sa 
predstavili kandidáti do Rady a Revíznej komisii Zväzu slovenských filatelistov: 
 
Ing. Miroslav Bachratý 
Ing. Zdeněk Baliga 
Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD. 
RNDr. Vojtech Jankovič, CSc., z morálnych dôvodov sa kandidátky vzdal 
Ing. Vladimír Mrva 
Miloš Teťuľa 
Ing. Jozef Vangel, CSc. 
PaedDr. Jozef Oško bol neprítomný, ale kandidátku prijal 
 
Ladislav Hölc 
Rastislav Ovšonka 
Dezidér Birčák 
 
18. Volebná komisia vysvetlila delegátom a náhradníkom IX. Valného zhromaždenia Zväzu 
slovenských filatelistov postup a spôsob hlasovania. Po vykonanej prezentácii prítomných 
delegátom a náhradníkom IX. Valného zhromaždenia Zväzu slovenských filatelistov s hlasom 
rozhodujúcim rozdala hlasovacie lístky a voľby sa uskutočnili tajným hlasovaním. V čase 
vykonania volieb bolo prítomných 27 delegátom a náhradníkom IX. Valného zhromaždenia 
Zväzu s hlasom rozhodujúcim. 
 
19. Nasledovala 15 minútová prestávka. 
 
20. Správu volebnej komisie z voľby predsedu, členov Rady a Revíznej komisie Zväzu 
slovenských filatelistov predniesol predseda volebnej komisie s týmto výsledkom: 
 
- za predsedu Zväzu slovenských filatelistov bol zvolený p. Miroslav Ňaršík s počtom hlasov 
24 
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- za členov Rady Zväzu slovenských filatelistov boli zvolení PaedDr. Jozef Oško s počtom 
hlasov 19 a p. Miloš Teťuľa s počtom hlasov 18 
- za členov Revíznej komisie Zväzu slovenských filatelistov boli zvolení p. Ladislav Hölc s 
počtom hlasov 26, Rastislav Ovšonka s počtom hlasov 26 a p. Dezider Birčák s počtom hlasov 
26 
- za členov Rady Zväzu slovenských filatelistov boli vo verejnom hlasovaní potvrdení 
zástupcovia Združení klubov filatelistov Ing. Miroslav Bachratý, Ing. Vladimír Mrva, Ing. 
Jozef Vangel CSc. a Zdeněk Baliga.  
 
21. Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie z IX. Valného zhromaždenia 
Zväzu slovenských filatelistov, ktoré bolo doplnené plénom. Doplnený návrh uznesenia bol 
schválený a je prílohou tejto zápisnice.  
 
22. Novozvolený predseda Zväzu slovenských filatelistov poďakoval všetkým delegátom 
a náhradníkom s hlasom rozhodujúcim za konštruktívny a iniciatívny prístup k rokovaniu IX. 
Valného zhromaždenia Zväzu slovenských filatelistov. Poďakoval hosťom za účasť, 
organizátorom filatelistickej výstavy NITRA 2011 za organizovanie výstavy, sprievodných 
podujatí, Domu Matice slovenskej v Nitre za poskytnutie priestorov a všetkým zaželal šťastný 
návrat domov. 

 


